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عشق آباد - بنا

البحرينيــة  للمباحثــات  الختامــي  البيــان  أكــد 
التركمانيــة أن هنــاك تناغمــا واضحــا بيــن نهــج 
علــى  يعتمــد  للبلديــن،  الخارجيــة  السياســة 
المصداقيــة العالميــة، ويدعــو للتعقــل والحــوار، 
العالقــات  وتنميــة  العالمــي،  الســالم  وتحقيــق 
الثقافيــة الدوليــة، وتعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن 

شعوب العالم.
وأجــرى عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة زيارة رســمية لتركمانستان 
بناًء على دعوة موجهة من الرئيس قربان قولي 
بــردي محمــدوف، في الفترة الممتدة من 17 إلى 

19 مارس 2019. 

الصناعات النفطية مرتكز لتنويع االستثمار

نيابة عن سمو رئيس الوزراء... الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح معرض “ميوس 2019”

سوفرات سيغال

تملك منزلك في حي الحدائق بالرفاع فيوز

يسري العرض حتى 30 أبريل 2019
لالستفسار:  35555516 ألف دينار139
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المنامة - بنا

نيابة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفــة، صبــاح أمــس معــرض الشــرق األوســط الحــادي والعشــرين 
للمعــارض  الدولــي  البحريــن  بمركــز   ،)2019 )ميــوس  والغــاز  للنفــط 

والمؤتمرات.
وأكد الشيخ خالد بن عبدهللا أن احتضان المملكة لهذا التجمع العالمي 
الــذي يجمــع أهــم وأبرز الشــركات النفطية تحت ســقف واحــد، يترجم 
اهتمــام الحكومــة برئاســة صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء بهذا 
القطــاع؛ ليكــون مواكبــا على الــدوام ألحدث النظــم العالمية، فضاًل عن 
تعظيــم مردوداتــه لصالــح االقتصــاد الوطنــي بوصفــه محــرًكا رئيًســا 

لعجلة التنمية االقتصادية.
وقــال “إن االســتثمار فــي قطــاع صناعات النفط والغــاز يمثل أحد أهم 

)15(المرتكزات لتنويع القاعدة االستثمارية والصناعية”.

المنامة - األهلي المتحد

األهلــي  البنــك  أعلــن 
إطــالق  عــن  المتحــد 
دفــع  بوابــة  خدمــة 
إلكترونيــة جديدة، وهي 
عبــارة عــن منصــة قويــة 
اإللكترونيــة  للتجــارة 
قبــول  للتجــار  تتيــح 
جميع أنــواع المدفوعات 

وموثــوق  آمــن  بشــكل  إلكترونيــا 
واطمئنــان  أكبــر  راحــة  ضمــان  مــع 
التجاريــة  والمؤسســات  للشــركات 
وعمالئهــا عند إجراء معامالت البيع 

والشراء عبر اإلنترنت.
الرئيــس  نائــب  وقــال 
للمجموعــة  التنفيــذي 
المصرفيــة  الخدمــات   -
البنــك  فــي  لألفــراد 
ســيغال  ســوفرات 
العمــل  بــدء  “يســعدنا 
مــن خــالل منصــة بوابة 
الدفــع اإللكترونــي الجديــدة لدينــا، 
مــا يجعــل الجيــل التالــي مــن تقنية 
لعمالئنــا  اآلن  متاحــا  المدفوعــات 

الكرام في البحرين”.

“األهلي”: بوابة دفع إلكترونية جديدة

)15(

)15(دراسة إنشاء مصنع ميثانول في تركمانستان
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عشق آباد - بنا

قام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس يرافقه نائب رئيس الوزراء 
وزيــر خارجيــة تركمانســتان الشــقيقة الوزيــر المرافــق رشــيد ميريــدوف، بزيــارة لمتحــف الســجاد 
الوطني، إذ كان في اســتقبال جاللته مديرة المتحف مايا اشــيرانوف، وحســين حســينوف اللذان 

رحبا بجاللة الملك.

وقــام جاللتــه بجولــة فــي قاعــات المتحــف وأقســامه 
المختلفــة التــي اشــتملت علــى مجموعــة واســعة مــن 
الفنيــة  بتصاميمــه  يشــتهر  الــذي  التركمانــي  الســجاد 
المميــزة. وقــدم حســينوف شــرًحا لجاللــة الملــك عــن 
تاريخ تشــييد هذا المتحف، والطرق المتبعة في نسج 
ا من الموروث  الســجاد التركمانــي الذي يعد جــزًءا مهمًّ
الملــك فــي  الثقافــي لتركمانســتان. كمــا شــهد جاللــة 
جولتــه قطــع الســجاد التــي تســتخدم لتزييــن الجمــال 
التركمانــي، كمــا  والخيــول، وكيفيــة صناعــة الســجاد 
اطلــع جاللتــه على أكبر ســجادة تركمانية ســجلت في 
نهايــة  القياســية. وفــي  لألرقــام  “غينيــس”  موســوعة 

زوار  ســجل  فــي  كلمــة  الملــك  ســجل جاللــة  الجولــة 
المتحف، هذا نصها:

“لقــد أســعدني تواجــدي بهــذا الصــرح الشــامخ متحف 
الســجاد، حيث اطلعت على ما فيه من عراقة التاريخ 
التركمانســتاني، ولقــد ســررت بمــا رأيتــه مــن اهتمــام 
حكومة تركمانســتان البالغ للتراث والثقافة والموروث 
الشعبي، وفقكم هللا وأدام عليكم نعمة األمن واألمان.
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين”

وُقدمت لجاللة الملك هدية تذكارية بهذه المناسبة.

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مــن الــرئــيــس 
رئيس  كــابــوري  كريتيان  مــارك  روك 
ا على برقية  بوركينا فاسو، وذلك ردًّ
اليوم  بمناسبة  لــه  المهنئة  جاللته 

الوطني لبالده.
وأعــــرب رئــيــس بــوركــيــنــا فــاســو عن 
جـــزيـــل شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــصــاحــب 
لجاللته  ا  متمنيًّ البالد،  ملك  الجاللة 
ولشعب  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور 
التقدم  مــن  المزيد  البحرين  مملكة 

واالزدهار.

جاللة الملك في زيارة لمتحف السجاد الوطني

المنامة - بنا

ــي تـــركـــمـــانـــســـتـــان ــ ــي فـ ــ ــن ــ ــوط ــ ــاد ال ــ ــج ــ ــس ــ جـــالـــتـــه يـــــــزور مـــتـــحـــف ال

العاهل: سررت باالهتمام البالغ بالتراث والثقافة

جاللة الملك 

يتلقى شكر رئيس 

بوركينا فاسو

02

جاللة الملك يعود إلى أرض الوطن قادمًا من تركمانستان الشقيقة

ــة ــي ــائ ــن ــث ــات ال ــالـــعـــاقـ ــة لـــلـــرقـــي بـ ــويـ ــة قـ ــعـ ــة الـــمـــلـــك دفـ ــالـ زيـــــــارة جـ

البحرين وتركمانستان نموذج إقليمي رائد في اإلصالح والتنمية

بناًء على دعوة موجهة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من قبل رئيس تركمانستان قربان قولي بردي 
محمدوف؛ للقيام بزيارة رسمية لبالده خالل الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس 2019.

لتعميــق  جاللتــه  حــرص  مــن  وانطالًقــا 
مــع  المجــاالت  جميــع  فــي  العالقــات 
تركمانســتان، إلعطــاء دفعــة قويــة مؤثــرة 
للرقــي بالعالقــات الثنائيــة، رافــق جاللتــه 
وفــد رفيــع المســتوى يتكــون من عــدد من 
أصحــاب الســمو، وعــدد من الــوزراء وكبار 

المسؤولين، وقادة األعمال.
ومــن أهــم القضايــا التــي تمــت أثنــاء هــذه 

الزيارة:
1. قلد الرئيس التركمانستاني جاللة الملك 
أعلى وسام في الدولة وهو وسام “الحياد”؛ 
اعتراًفا بجهود جاللته في تحقيق الســالم 
ونظرتــه  العالميــة،  المشــتركة  والتنميــة 
الثاقبة للتعايش والتسامح على أنه واجب 
وقانونــي،  وسياســي  وأخالقــي  إنســاني 
وهذا مبدأ أســاس في السياســة الخارجية 
لمملكة البحرين، إضافة إلى حرص جاللته 
علــى تعزيز الحوار العالمــي، ونبذ التطرف 
والكراهيــة، ونشــر قيم التعايــش ومحاربة 
اإلرهــاب والتطــرف، الذي ارتبط بتأســيس 
مركز عالمي للتعايش الســلمي؛ لنشر ثقافة 
العيــش المشــترك وتعزيــز الحــوار العالمي، 
الســالم  مظلــة  تحــت  الرؤيــة  وتوحيــد 

واإلنسانية في العالم.
2. ينظــر قــادة البلديــن بتفــاؤل كبيــر إلــى 
تقــوم  التــي  الثنائيــة  العالقــات  مســتقبل 
علــى أســس قوية من المفاهيــم والمصالح 
المشتركة، وأن هذه الزيارة تؤكد من جديد 
الشــقيقين  البلديــن  بيــن  العالقــات  عمــق 
والرغبة المشتركة في تطويرها في جميع 
المجــاالت، والدخــول فــي شــراكات قويــة 

دائمــة ومســتمرة، وتعزيز التنمية الشــاملة 
في البلدين.

3. هنأ جاللة الملك الرئيس محمدوف على 
التزامــه الشــخصي وحكومتــه باالســتمرار 
فــي السياســة الخارجيــة المتزنــة التي من 
وإقامــة  الحيــاد،  نمــوذج  منطلقاتهــا  أهــم 
عالقــات متوازنة مع الدول كافة، واحترام 
ســيادة كل دولــة، وأكــد جاللتــه أن مملكــة 
الــذي  الحيــادي  النمــوذج  تدعــم  البحريــن 
تنتهجــه تركمانســتان القائــم علــى المبادئ 

السامية لألمم المتحدة، وهنأ تركمانستان 
بالذكــرى 15 من االعتــراف الدولي بالحياد 
لتركمانســتان الذي دعمتــه مملكة البحرين 

منذ العام 1995.
4. أكــد الجانبــان أن هنــاك تناغمــا واضحــا 
للبلديــن،  الخارجيــة  السياســة  نهــج  بيــن 
ذلــك النهــج الــذي يعتمــد علــى المصداقية 
العالمية، ويدعو للتعقل والحوار، وتحقيق 
الســالم العالمي، وتنمية العالقات الثقافية 
بيــن  المتبادلــة  الثقــة  وتعزيــز  الدوليــة، 

شعوب العالم.
5. أكد الطرفان أن البحرين وتركمانســتان 
رائــد  إقليمــي  نمــوذج  منهمــا  واحــدة  كل 
الفــرص  وهنــاك  والتنميــة،  اإلصــالح  فــي 
وأن  البلديــن  فــي  المتاحــة  االســتثمارية 
ذلــك يتطلب العمل المســتمر مــن الطرفين 
الستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك، 
وبخاصة في المجالين التجاري والصناعي 
والتكنولوجــي والثقافــي، وزيــادة الفــرص 
االستثمارية إلى مستويات أوسع وأشمل.

6. أكــد الجانبــان حــرص مجتمــع األعمــال 
بلــد علــى  والمؤسســات الخاصــة فــي كل 
التعــاون، ورغبتهــم الشــديدة فــي االطالع 

علــى الفرص االســتثمارية المتاحة في كل 
بلد، والدخول في شراكات متنوعة؛ بهدف 
مملكــة  مــن  كل  فــي  االســتثمارات  زيــادة 

البحرين وتركمانستان.
7. أكد الجانبان حرصهما على التعاون في 
مجــال الطاقــة والغــاز والثــروة المعدنيــة، 
وإقامــة عالقــات متينــة بيــن المؤسســات 
التأميــن،  وقطــاع  والمصرفيــة  الماليــة 
الزراعــة والصناعــات  فــي مجــال  وكذلــك 
الغذائيــة، وغيرها من المجاالت، بما يخدم 
تطلعــات  ويحقــق  المشــتركة  المصالــح 

البلدين وشعبيهما.
8. باركــت تركمانســتان تحويــل البحريــن 

الماليــة  للتكنولوجيــا  إقليمــي  مركــز  إلــى 
واالبتكار والريادة، بإنشــاء خليج البحرين 
للتكنولوجيــا الماليــة بشــراكة بيــن القطاع 
العــام والقطــاع الخــاص، ورحبــت مملكــة 
البحرين بالتعاون مع تركمانستان في هذا 

المجال.
التعــاون  أهميــة  إلــى  الطرفيــن  إشــارة   .9
فــي مجــال الحكومــة اإللكترونيــة وتبادل 
الخبــرات للرقــي بالمجتمــع فــي كل دولــة 
ومواجهــة التحديــات اآلنيــة والمســتقبلية 

العالمية.
بذلــت  التــي  الجهــود  الجانبــان  بــارك   .10
لتعميــق العالقــات بيــن مصــرف البحريــن 
المركزي والبنك المركزي لتركمانستان مما 
سيســهم في تعميق العالقــات االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية.
11. أكــد الطرفــان حرصهمــا علــى أهميــة 
الخدمــات  مجــال  فــي  التعــاون  تعزيــز 
الجويــة، وأهمية اإلســراع في االنتهاء من 
اتفاقية الخدمات الجوية ومذكرة التفاهم 

المرتبطة بها.
12. أكــد الطرفــان حرصهمــا الشــديد علــى 
بناء جســور للتعــاون والتواصل الحضاري 
والثقافــي بيــن شــعبي البلدين الشــقيقين، 
مجــال  فــي  التعــاون  تعميــق  خــالل  مــن 
الشــباب والرياضة والثقافة، وكذلك تعزيز 
التعــاون فــي قطــاع الســياحة الــذي يعتبــر 

خياًرا إستراتيجًيا للبلدين.
اإلرهــاب  بمواجهــة  طــرف  كل  التــزم   .13
المنظمــة  والجريمــة  والتطــرف  الدولــي 
عابــرة الحدود، والتعــاون في مجال األمن 

السيبراني.

عشق آباد - بنا

عاد  عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة إلى أرض الوطن 
أمس قادمًا من تركمانستان الشقيقة بعد الزيارة الرسمية.

وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جاللــة الملك لــدى وصوله قاعدة الصخيــر الجوية ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وكان جاللته قد غادر تركمانســتان الشــقيقة أمس، عائًدا إلى أرض الوطن، مختتًما 
الزيــارة الرســمية التــي جــاءت تلبيــة لدعوة تلقاها من رئيس تركمانســتان الشــقيقة 
قربــان قولــي بــردي محمــدوف، وأجــرى جاللته فيهــا مباحثــات مع الرئيــس تناولت 
سبل تنمية وتطوير العالقات الثنائية الوطيدة في المجاالت االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية كافة، إضافة إلى بحث مجمل األوضاع اإلقليمية والدولية. 
وكان فــي مقدمــة مودعــي صاحــب الجاللة الملك لــدى مغادرته المطــار نائب رئيس 
الــوزراء وزيــر خارجيــة تركمانســتان الوزير المرافق رشــيد ميريــدوف. وأدى صفان 
من حرس الشــرف التحية لجاللة الملك. وبعث جاللة الملك رســالة شــكر إلى رئيس 
تركمانســتان الشــقيقة، عّبر فيها جاللته عن شــكره وتقديره للرئيس التركمانســتاني 
على حســن االســتقبال وكرم الضيافة والوفادة، متمنيا جاللته لتركمانستان وشعبها 
الشــقيق دوام التقــدم واالزدهــار فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لرئيــس تركمانســتان 

الشقيقة.

جاللة الملك يعود ألرض الوطن

جاللة الملك مغادرا تركمانستان الشقيقة بعد الزيارة الرسمية
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الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  زار 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة أمــس 
التركمانيــة  بالعاصمــة  الفروســية  مجمــع 
)عشــق آبــاد( الــذي يضــم ســالالت الخيــل 
التركمانيــة النــادرة، يرافــق جاللتــه نائب 
رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان 

الشقيقة رشيد ميريدوف.
ولــدى وصول جاللته كان في االســتقبال 
مدير مجمع الفروســية الذي رحب بزيارة 

جاللة الملك لمجمع الفروسية.
الملــك عروًضــا  شــاهد جاللــة  ذلــك  بعــد 
للخيــل التركمانيــة قدمهــا فرســان مجمع 
رضــا  علــى  نالــت  والتــي  الفروســية، 
واستحســان جاللته والحضور، وامتازت 
ألعاب الفروســية بالدقــة والتنفيذ المتقن 

للفرسان التركمانيين.
عــن  الملــك  الجاللــة  صاحــب  وأعــرب 
إعجابــه بما شــاهده من عروض للفرســان 
والخيــل التركمانيــة التــي تتميــز بجمالها 
وجودتهــا وقــوة تحملهــا، منوًهــا بحــرص 
الرئيــس  بقيــادة  الشــقيقة  تركمانســتان 
علــى  محمــدوف  بــردي  قولــي  قربــان 
االهتمــام والمحافظــة على ســالالت هذه 

الخيل األصيلة. 

وأعــرب جاللتــه عــن تطلعــه إلــى تعزيــز 
أواصــر التعــاون بيــن البلديــن الشــقيقين 
مؤكــًدا  الفروســية،  رياضــة  مجــال  فــي 

أن مملكــة البحريــن تملــك أعــرق المرابط 
والمســجلة  األصيلــة  العربيــة  للخيــل 
تشــتهر  والتــي  “الواهــو”،  منظمــة  فــي 

بنقــاوة ســالالتها وقــوة تحملهــا وقدرتهــا 
مــن  تمكنهــا  التــي  العاليــة  التنافســية 
الوصــول لمنصــات التتويــج فــي مختلف 

المنافسات اإلقليمية والعالمية.
وفــي ختــام زيارتــه شــاهد جاللــة الملــك 
حصاًنــا من الخيــول التركمانية، واســتمع 

إلــى شــرح عن اهتمــام تركمانســتان بهذه 
الخيــول، وتمنــى جاللته لجميــع القائمين 

على المجمع دوام التوفيق والتقدم.

جاللة الملك يزور مجمع الفروسية بالعاصمة التركمانية )عشق آباد(

عشق آباد - بنا

عاهل البالد يزور مجمع الفروسية في عشق آباد
ــة ــي ــان ــم ــرك ــت ــل ال ــيـ ــخـ ــان والـ ــ ــرس ــ ــف ــ ــروض ال ــ ــع ــ ــه ب ــابـ ــجـ جـــالـــتـــه أبــــــدى إعـ

الـبـحـريـن تهـّنـئ تـونـس بـذكـرى االسـتـقـالل
بعــث عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، برقيــة تهنئة 
إلى رئيس الجمهورية التونســية الشقيقة 
الباجــي قائــد السبســي؛ بمناســبة الذكــرى 

السنوية الستقالل بالده.

 وأعــرب جاللتــه فــي البرقيــة عــن أطيــب 
تهانيــه وتمنياتــه للرئيــس التونســي بهذه 
المناســبة الوطنيــة. وبعث رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس 

الجمهوريــة التونســية الشــقيقة؛ بمناســبة 
الذكــرى الســنوية الســتقالل بــالده، أعرب 
سمو رئيس الوزراء فيها عن أطيب تهانيه 

وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

الــوزراء برقيــة تهنئــة مماثلــة إلــى رئيــس 
الحكومة بالجمهورية التونســية الشــقيقة 

يوسف الشاهد.
إلــى ذلــك، بعــث ولــي العهــد نائــب القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة تهنئة 
السبســي؛  قائــد  الباجــي  الرئيــس  إلــى 
الســتقالل  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
بــالده، أعــرب ســمو ولــي العهــد فيهــا عــن 

أطيــب تهانيــه وتمنياته له بهذه المناســبة 
الوطنية. كما بعث صاحب الســمو الملكي 
ولــي العهد برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس 
الحكومة بالجمهورية التونســية الشــقيقة 

يوسف الشاهد.

المنامة - بنا



استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس النواب فوزية زينل.

الشــيخ  ســمو  رحــب  اللقــاء،  وخــال 
محمد بن زايد برئيس مجلس النواب، 
العاقــات  بعمــق  اعتــزازه  عــن  معربــا 
الوثيقــة التــي تجمــع مملكــة البحريــن 
مؤكــدا  المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات 
الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق 
بمــا  كافــة  المجــاالت  فــي  المشــترك 
يعــود بالنفــع علــى البلديــن والشــعبين 

الشقيقين.
وهنــأ ســموه زينــل بمناســبة انتخابهــا 
لتولــي منصــب رئيس مجلــس النواب، 
مؤكــدا أن هذه الخطوة والنقلة المهمة 
تبرز الدور الذي تلعبه المرأة البحرينية 
فــي مجــال التنميــة الوطنيــة، في ظل 
الدعــم المبــارك مــن لــدن عاهــل البــاد 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، ومــا يشــكله ذلك مــن إلهاٍم 
للمــرأة البحرينيــة والخليجيــة  ودافــٍع 
قدراتهــا  وتفعيــل  إمكاناتهــا،  إلبــراز 
فــي تطويــر العمــل، وتعزيــز المنجزات 

والمكتسبات.
مــن جانبهــا، أشــادت زينــل بالمســتوى 
اإلمــارات  دولــة  بلغتــه  الــذي  الرفيــع 
بقيــادة رئيــس الدولــة صاحــب الســمو 
نهيــان،  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
لصاحــب  النيــرة  واألفــكار  وبالجهــود 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
مكتوم، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايد آل نهيــان، التي أبرزت 
لدولــة  واإلنســاني  الحضــاري  الوجــه 

اقتصاديــا  مركــزا  وجعلتهــا  اإلمــارات 
مهمــا في المنطقــة والعالــم، معربة عن 
أمنياتهــا لإلمــارات الشــقيقة بمزيد من 
التقــدم والرخــاء، فــي مســيرة التنمية 
والتطوير تحت ظل قيادته الحكيمة.

جاء ذلك ضمن مشاركة رئيس مجلس 
النــواب فــي مؤتمــر “دور األســرة فــي 
أمــس  والــذي عقــد  التســامح”،  تعزيــز 
فــي أبوظبــي، برعايــة كريمــة مــن لدن 
صاحبــة الســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك رئيــس االتحــاد النســائي العــام، 
لألمومــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والطفولــة، الرئيــس األعلــى لمؤسســة 
التنميــة األســرية فــي دولــة اإلمــارات 

الشقيقة.
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استقبلت قرينة عاهل البالد، رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمقر 
المجلس صباح أمس رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

وخــال االســتقبال، أشــادت صاحبــة الســمو 
الهيئــة  تتــواله  الــذي  الكبيــر  بالــدور  الملكــي 
مجــددة  بنــت محمــد،  مــي  الشــيخة  بقيــادة 
حققتهــا  التــي  الدوليــة  باإلنجــازات  تهانيهــا 
هيئــة  فــي  ممثلــة  مؤخــرا،  البحريــن  مملكــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار؛ تكريمــا لجهودهــا 
الحضــاري  اإلرث  علــى  الحفــاظ  مجــال  فــي 
والتراث اإلنســاني، وعلى وجه التحديد على 
صعيــد الحفــاظ علــى تراثنا الوطنــي، بتنوعه 
وثرائــه، وفــي دعم المســيرة الثقافية والفنية 

في الباد. 

اســتكمال  ســبيكة ضــرورة  األميــرة  وأكــدت 
الثقافــي  للعمــل  الداعمــة  التحتيــة  البنــى 
والفنــي في البــاد، وإتاحة المنصــات الازمة 
اختــاف  علــى  الفكــري  اإلنتــاج  الســتدامة 
بهــا  العهــد  البحريــن، وكمــا  لتبقــى  مجاالتــه، 
منبــر معرفــي مضــيء بالخبــرات والكفــاءات 

المتميزة التي يحتذى بها على الدوام.
مــن جانبهــا، أعربت الشــيخة مــي بنت محمد 
عــن عميــق شــكرها وامتنانها لصاحبة الســمو 
تقديــم  عــن  يومــا  تتــوان  لــم  التــي  الملكــي 
كافــة أوجــه الدعم لكل عطــاء مخلص وجاد، 

مشــيرة إلــى أن لســموها رؤيــة ثاقبــة ورحبــة 
لــكل مــا مــن شــأنه أن يحافــظ علــى الهويــة 
الثقافيــة البحرينية بكل أبعادهــا، والتي تعبر 

دوما عن الوجه الحضاري للمجتمع. 
كمــا أشــادت رئيــس هيئــة البحريــن للثقافــة 
الكبيــر  واالهتمــام  المســتمر  بالدعــم  واآلثــار 
لســموها لــكل امــرأة بحرينيــة، والــذي يشــكل 
حافــزا لمزيــد مــن العطــاء وينعكــس بشــكل 
إيجابــي علــى مــا تحظى به المــرأة البحرينية 
من مكانة رفيعة وما تتواله من دور مسؤول 

قرينة جاللة الملك مستقبلة رئيسة هيئة الثقافة واآلثارفي بناء وطنها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

استكمال البنى التحتية الداعمة للعمل الثقافي
ــراث ــت ال عــلــى  ــاظ  ــف ــح ال فــي  ــة”  ــاف ــق ــث “ال بــإســهــامــات  تــشــيــد  سبيكة  األمـــيـــرة 

تحــت رعايــة ســمو الشــيخة ثاجبــة بنــت ســلمان 
آل خليفــة ، افتتحــت الشــيخة بســمة بنــت راشــد 
للعبايــات  ديــم  معــرض  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن 
البحريــن  بقاعــة  واإلكسســوارات  وللجابيــات 
رمضــان  لشــهر  اســتعداًدا  الفورســيزون  بفنــدق 

الكريم.
وعّبرت ســمو الشــيخة بســمة عن إعجابها الشديد 
بالمعروضــات ودقــة والتنظيــم، واعتبــرت وجــود 
المعروضات من الدول الشقيقة هو نجاح وإضافة 
اقتصادية لمملكة البحرين؛ باعتبارها حاضنة لكل 

ما هو متميز من الدول المجاورة. 
من جانبها، قالت مديرة المعرض شــذى بدر البشر 
“نفتخــر ونعتــز بالرعايــة الكريمــة لســمو الشــيخة 
ثاجبــة، وبحضــور الشــيخة بســمة معرضنــا )ديــم( 
الذي يجمع معروضات من دول شقيقة، ونحرص 
على أن يكون هذا المعرض على أرض الخير أرض 
البحرين، ونهدف إلى توصيل أفضل المعروضات 
الفريــدة والمتميــزة والمختلفــة عــن  والتصاميــم 
غيرهــا إلــى أشــقائنا في البحريــن التــي نتمنى لها 

الخير دائًما”. 
وضــم المعــرض نخبــة مــن مصممــات الجابيــات 
والكويــت  البحريــن  مــن  الرمضانيــة  والعبايــات 

والسعودية والمغرب.
20 و21  يقــام يومــي  الــذي  المعــرض  ويحتضــن 
مــارس الجاري مــن 10 صباًحا وحتى 10 مســاًءا، 
أكثــر مــن 30 عارضــا ألفضــل العبايــات والعطــور 
المتميــزة  رمضــان  ومســتلزمات  واإلكسســوارات 
والراقيــة، كما تتميز الجاليــب والعبايات بحداثة 
ألرقــى  وصناعتهــا  خامتهــا  ورقــي  تصميمهــا 

المصممات الاتي لهن اسم يصل إلى العالمية.

المنامة - بنا

بسمة بنت راشد تفتتح “ديم للجالبيات والعبايــات”

سمو الشيخ محمد بن زايد مستقبال رئيس مجلس النواب

القضيبية - مجلس النواب

ــبــلــديــن ــن ال ــي ــاون ب ــعـ ــتـ ــز الـ ــزي ــع ــى ت ــل ــن زايــــــد: حـــريـــصـــون ع ــد بـ ــم ــح م

برعايـــــة سمــــــو الشيخـــة ثاجبـــــة ومشـــاركــــــة أكثــــــر مــــــن 30 عارضــــــا

البحرينية أثبتت دورها البارز في التطوير والتنمية



افتتح محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، معرض “في 
حــب الرفــاع” الــذي أقيــم بالتعاون مــع جمعية رعايــة الطفــل واألمومة بمقــر الجمعية، 
وذلــك بحضــور عدد مــن كبار المســؤولين واألهالي وممثلي القطــاع الحكومي واألهلي 

والخاص.

وصــرح ســموه بــأن النهضــة الشــاملة التــي 
عاهــل  بقيــادة  البحريــن  مملكــة  تشــهدها 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
عيســى آل خليفــة، ودعــم رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة؛ للحفــاظ علــى 
دعائــم المجتمــع والترابــط االجتماعي بين 
جميــع أفــراد المجتمــع في جميــع المحافل 

والمناسبات.
وأشــاد ســمو محافــظ الجنوبيــة فــي هــذا 
فــي  المشــاركين  جميــع  بجهــود  الصــدد 
معــرض “فــي حــب الرفــاع” ودورهــم فــي 
وتعبيــر  واالعتــزاز،  الفخــر  شــعور  إبــراز 
المشــاركين عــن حبهــم لمدينــة الرفــاع لمــا 
لهــا مــن بالــغ األثــر في نفوســهم، مؤكــدا أن 
احتضان المحافظــة الجنوبية للمعرض هو 
ملتقــى لتبــادل الخبرات والتجــارب، حيث 
التقليديــة  المقتنيــات  هــواة  فيــه  اجتمــع 
أصحــاب  عــن  فضــال  التاريخيــة،  والصــور 
الفن التشكيلي، إضافة ألبرز األعمال الفنية 
لمنتســبي الجمعيــات األهليــة واالجتماعية 
الوطنيــة  المشــاركة  عــزز  الــذي  ودورهــم 

المميزة.
وأكد سموه أن الجانب الثقافي واالجتماعي 
يحظى باهتمام كبير للمبدعين والمبدعات 
من األهالــي والمواطنين لتبقــى المحافظة 

الجنوبيــة حاضنــة للفــن واإلبــداع، ومنبــرا 
ثقافيــا يســهم فــي تقديــم التاريــخ العريــق 
للمنطقــة، ومزجــه بالحاضــر المشــرق الــذي 
نعيشــه اليــوم مــن خــالل تلــك المشــاركات 
التــي قدمــت قيمــة عاليــة، وحــازت علــى 

إعجاب الجميع.
الصــور  مــن  نــادرة  مجموعــة  وعكســت 
والمقتنيــات  الفنيــة  والمــواد  التاريخيــة 
القديمــة لوحــة مبهــرة بمعــرض “فــي حــب 
الرفــاع” الــذي افتتحه ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي آل خليفة ضمن مبادرة “الجنوبية 
عز وتاريخ” صباح أمس الجهود التي ُبذلت 
إلبــراز عراقــة مدينة الرفاع وما تضمنه من 

معالم وأماكن تاريخية.
إعجابــه  الجنوبيــة  محافــظ  ســمو  وأبــدى 
ســواء  المشــاركة،  األجنحــة  بمحتويــات 
تلــك التــي حــرص مشــرفوها علــى تقديــم 
التــي  أو  والنــادرة،  القديمــة  المقتنيــات 
مــن  نمــاذج  المنتجــة  األســر  فيهــا  قدمــت 
الجمعيــات  زوايــا  علــى  عــالوة  إنتاجهــا، 
جولتــه،  وخــالل  والفنانيــن،  والمؤسســات 
تحدث ســموه مع المشــاركين، واستمع إلى 
معبــًرا  األجنحــة،  محتويــات  حــول  شــرح 
الــذي  المعــرض  بهــذا  ســموه عــن ســعادته 
يهــدف إلــى مــا لــدى المحافظــة الجنوبيــة 
من إرث تاريخي وحضاري وتراثي أصيل، 
إضافــة إلى توثيق لألحداث والشــخصيات 
التــي قدمت جهدا كبيرا فــي خدمة مملكة 
الجنوبيــة  والمحافظــة  عمومــا  البحريــن 

خصوًصــا، مؤكــدا أن مــن واجبنــا الحفــاظ 
الجميــع علــى  الكنــوز وإطــالع  علــى هــذه 

ماضينا المشرف.
وتوجه سموه بالشكر إلى جميع المشاركين 
مــن  وكذلــك  ومؤسســات  جمعيــات  مــن 
عكــس  الــذي  والحضــور  المســؤولين 
التنســيق والتعــاون بيــن المحافظــة وبيــن 
الجهــات الحكوميــة واألهليــة، الفًتا ســموه 
إلــى اســتعداد المحافظــة الجنوبيــة للعمــل 
المشــترك مــع القطاعــات كافــة بمــا يصــب 
وأمنهــم  المحافظــة  أهالــي  مصلحــة  فــي 
واســتقرارهم، إضافــة إلــى دعــم األنشــطة 
بهويــة  واالعتــزاز  الفخــر  عــن  تعبــر  التــي 
ال  كجــزء  وثقافتهــا  وتاريخهــا  المحافظــة 
يتجزأ من ســمات مملكة البحرين بعراقتها 

وتاريخها المجيد.
وشــملت أجنحــة المعــرض: جمعيــة رعايــة 
التابــع  الرحمــة  مركــز  واألمومــة،  الطفــل 
لجمعية الرحمة لرعاية المعاقين، مقتنيات 
هاشــل  وحيــد  مقتنيــات  باقــر،  عبــدهللا 
اليعقوبــي، مجموعــة علي ســالم، مجموعة 
الثقافيــة  الرفــاع  جمعيــة  راشــد،  خليفــة 
لتنميــة  البحرينيــة  الجمعيــة  االجتماعيــة، 
المــرأة “دانات”، نــادي درة الرفاع، الفنانتان 
أســماء  الجــار،  وناديــة  الفضالــة  ســارة 
الدوســري  وشــريفة  الزيــن”،  “دلــة  محمــد 
“دانــة الفــارس”، وقدمــت األجنحــة نمــاذج 
مــن أعمالهــا ومقتنيــات التــي جمعــت بيــن 
عطــاء اإلنســان البحريني ومهــارة األعمال 

اإلبداعية.

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

... وسموه في جولته بالمعرض سمو محافظ الجنوبية يفتتح معرض “في حب الرفاع”

سمو محافظ الجنوبية: واجبنا الحفاظ على ماضينا المشرف
ــاع” ــ ــرفـ ــ ــب الـ ــ ــة بـــمـــعـــرض “فــــــي حـ ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ــي عـــلـــى ال ــنـ ــثـ ســــمــــوه يـ

سعيد محمد من مدينة عيسى
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التقى رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مع رئيس 
الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان فــي العاصمة إســام أباد، وتم تبــادل وجهات النظر عن ســبل 

تطوير وتنمية العاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في المجاالت كافة.

محمد  الشيخ  سمو  ركــن  أول  الفريق  وسلم 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، رســـالـــة مـــن رئــيــس 
الملكي األمير خليفة  الوزراء صاحب السمو 
الـــوزراء  رئــيــس  إلــى  خليفة،  آل  سلمان  بــن 
الــبــاكــســتــانــي تــتــعــلــق بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
المملكة. مــن جــانــبــه، أشــاد  لــزيــارة  ودعــوتــه 
رئيس الوزراء الباكستاني بما تشهده مملكة 
الــبــحــريــن مــن تــطــور وتــقــدم فــي الــمــجــاالت 
الملك  الجالة  صاحب  قيادة  ظل  في  كافة 
التعاون  على  وأثــنــى  الــرشــيــدة،  والحكومة 

ــســيــق الـــمـــتـــبـــادل بــيــن الــبــلــديــن في  ــن ــت وال
المحافل الدولية لما فيه المصلحة المشتركة 
ومصلحة األمة اإلسامية. وفي نهاية اللقاء، 
الــوطــنــي، رئيس  الــحــرس  رئــيــس  شكر سمو 
االستقبال  حسن  على  الباكستاني  ــوزراء  الـ
باكستان  لجمهورية  متمنيا  الضيافة،  وكــرم 
التقدم  دوام  الصديق  ولشعبها  اإلســامــيــة 
اللقاء،  واألمــن واالستقرار. حضر  واالزدهــار 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان 
اإلســامــيــة محمد إبــراهــيــم مــحــمــد، ومــديــر 

العميد  الوطني  الحرس  رئيس  سمو  مكتب 
الركن عبدالرحمن راشد السعد.

تطوير التعاون العسكري بين البلدين

أول  الفريق  الوطني  الحرس  رئيس  والتقى 
ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد 
باجوا في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات 

المسلحة الباكستانية في مدينة راولبندي.
بــزيــارة  الباكستاني  الجيش  قــائــد  ورّحـــب   
عاقات  بعمق  مشيًدا  باكستان،  إلــى  سموه 
ــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــمــة ب ــقــائ الـــصـــداقـــة ال
العاقات  هــذه  إليه  وصلت  ومــا  وباكستان 
نـــمـــاء وتـــطـــور فـــي مختلف  الــوثــيــقــة مـــن 

باكستان  جمهورية  حرص  مؤكًدا  المجاالت، 
اإلسامية على دعم وتعزيز العاقات لما فيه 

خير ومصلحة البلدين والشعبين.
ــه، أعــــرب ســمــو رئــيــس الــحــرس  ــب  مـــن جــان
الجيش  لقائد  وتقديره  شكره  عــن  الوطني 
الباكستاني على ما يبديه من حرص واهتمام 
البلدين  المشترك بين  التعاون  لترسيخ آفاق 
البحرين إلى  الصديقين، مؤكًدا تطلع مملكة 

دعم التعاون تحقيًقا للمصالح المشتركة.
 وأشـــــــاد بـــمـــا حــقــقــتــه الــــقــــوات الــمــســلــحــة 
ــّور عــســكــري  ــطـ الــبــاكــســتــانــيــة مـــن تـــقـــّدم وتـ
لجمهورية  ا  متمنيًّ الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 

باكستان اإلسامية دوام التقدم واالزدهار.
 وبحث الجانبان عدًدا من المواضيع المتعلقة 

بين مملكة  القائم  العسكري  التعاون  بتطوير 
البحرين وجمهورية باكستان اإلسامية في 

كافة المجاالت.     

جهود ثنائية استمرت لسنوات طويلة

في  الوطني  الحرس  رئيس  التقى سمو  كما 
المشتركة  ــان  األركـ هيئة  رئيس  مــع  الــزيــارة 
زبير  الجنرال  الباكستانية  المسلحة  للقوات 
محمود حيات  برئاسة األركان المشتركة في 

مدينة روالبندي.
ورحب رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات 
رئيس  سمو  بــزيــارة  الباكستانية  المسلحة 
الحرس الوطني إلى باكستان، التي تأتي في 
إطار تطوير وتنمية العاقات العسكرية بين 

مملكة البحرين وباكستان.
ــيــــس الــــحــــرس الـــوطـــنـــي  ــ ــمـــو رئ وأشــــــــاد سـ
بــالــمــســتــويــات الــمــتــقــدمــة الــتــي وصـــل إليها 
التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، إنما 
استمرت  البلدين  بين  ثنائية  جهود  يعكس 
كما  واالزدهــــار،  النماء  مــن  طويلة  لسنوات 
أشـــاد بـــدور الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي فــي دعــم 

األمن واالستقرار اإلقليمي.
وبحث الجانبان خال اللقاء عددا من األمور 
استعراض  تم  كما  المشترك،  االهتمام  ذات 
ــصــداقــة الــقــائــمــة بين  ــتــعــاون وال عــاقــات ال
مختلف  عــلــى  وبــاكــســتــان  الــبــحــريــن  مملكة 
بالمجال  منها  يتعلق  ما  خصوصا  األصعدة، 

العسكري.

... وسموه ملتقيا رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية ... وسموه في لقاء مع قائد الجيش الباكستانيسمو رئيس الحرس الوطني مجتمعا مع رئيس وزراء باكستان
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المحرق - شركة مطار البحرين الصخير - الحرس الوطني

االنتهاء  عن  البحرين  مطار  شركة  أعلنت 
السادس عشر  الشامل  الطوارئ  تمرين  من 
والــذي  بنجاح،  الــدولــي  البحرين  مطار  في 
شركائها  مــع  بالتعاون  مــؤخــًرا  إجـــراؤه  تــم 
التناسق  مــدى  يؤكد  مــا  الخليج،  وطــيــران 
ــراف ذات الــعــاقــة  ــ ــتــام بــيــن جــمــيــع األطـ ال
مختلف  مع  التعامل  على  الفائقة  وقدراتها 
بتنفيذ  الــحــوادث  وسيناريوهات  األزمـــات 
الــكــفــاءة. بمنتهى  الــمــطــار  طــــوارئ  خــطــة 

حريًقا  الوهمية  ــة  األزمـ سيناريو  وتــنــاول 
ــشــحــن أســـفـــر عـــن الــعــديــد  فـــي مــنــطــقــة ال
تمرين  ــذار  ــ إن تفعيل  وتـــم  ــابـــات،  اإلصـ مــن 
الشركة  فــرق  وســارعــت  الشامل  الــطــوارئ 
ُمنّسقة  إجــراءات  باتخاذ  الداخلية  ووزارة 
مع  تتفق  ناجحة  بنتائج  لــلــخــروج  بعناية 
كذلك  الدولية.  الممارسات  أفضل  معايير 
الرئيس  مشارًكا.وقال   180 التمرين  تضمن 
مع  إنــه  البنفاح  محمد  للشركة  التنفيذي 

المسافرين  مبنى  افــتــتــاح  مــوعــد  اقــتــراب 
ــجــديــد فـــي غــضــون بــضــعــة شـــهـــور، فــإن  ال
اليوم.  حتى  نوعه  من  األهــم  يعد  التمرين 
التمرين، عقدت شركة مطار  انتهاء  وعقب 
ا بمشاركة البنفاح،  البحرين مؤتمًرا صحافيًّ
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات بــالــمــطــار 
اإلنقاذ  ومدير خدمات  هوهينبرجر،  مايكل 
واإلطـــفـــاء تــومــاس ســفــريــن، ومــديــر قسم 
مــكــافــحــة الــحــرائــق والــتــخــطــيــط لــلــطــوارئ 

طارق الشيخ.

البحرين،  مطار  شركة  إدارات  جانب  وإلــى 
تضمنت الجهات المشاركة في التمرين من 
وشرطة  الوطني  الحرس  الداخلية  وزارة 
واألدلــة  للمباحث  العامة  واإلدارة  المطار 
الجنائية وشؤون الجمارك )المطار( واإلدارة 
العامة للدفاع المدني واإلدارة العامة للمرور 
واإلقــامــة  ــوازات  ــجـ والـ الجنسية  وشــــؤون 
جناح  وإدارة  العمليات  وإدارة  )الــمــطــار( 
طــيــران الــشــرطــة والــمــركــز الــصــحــي لألمن 

العام واإلدارة العامة للشرطة النسائية.

جانب من التمرين

تأكيد جهوزية المطار للتعامل مع األزمات مستوى متقدم للتنسيق األمني والعسكري

اللواء  الوطني  الــحــرس  أركـــان  مدير  تفقد 
الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة 
ــقــيــادات  صــبــاح أمــــس فــعــالــيــات تــمــريــن ال
قوة  تنفذه  ــذي  ال الــوطــن”  “حصن  المشترك 
ــع الــحــرس  ــمــشــاركــة مـ ــال ــبــحــريــن ب ــاع ال ــ دفـ
الوطني ووزارة الداخلية، وذلك في مختلف 
مناطق محافظات المملكة. وأكد مدير أركان 
الــذي  المتقدم  المستوى  الــوطــنــي  الــحــرس 
بين  والعسكري  األمني  التنسيق  إليه  وصل 
األجهزة األمنية في المملكة، والذي انعكس 
وحفظ  واالستقرار  األمــن  ركائز  تعزيز  على 
مــكــتــســبــات ومــنــجــزات الــمــمــلــكــة، فـــي ظل 
األعلى  القائد  الباد  لعاهل  الدائمة  الرعاية 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
خليفة. وأشاد اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
التمرين  مواقع  في  جولته  خال  سعود  بن 
الفريق  الوطني  الحرس  رئيس  بتوجيهات 
آل  بن عيسى  الشيخ محمد  ركن سمو  أول 

والمشاركة  أجــراء  على  التركيز  في  خليفة 
التمارين مع األجهزة األمنية؛  في مثل هذه 
وذلـــــك لــخــلــق مــنــظــومــة أمــنــيــة مــتــكــامــلــة 
تتجانس القيادات فيها للعمل باحترافية في 
األزمــات  مع  للتعامل  العملية  الخطط  وضع 
التعامل  نــوعــيــة  أنــواعــهــا وتــحــديــد  بــشــتــى 
والقوانين  األنظمة  منصة  تحت  لها  الــازم 

المعمول بها في المملكة.

ويــحــتــوي الــتــمــريــن “حــصــن الـــوطـــن” على 
التي تهدف  العملياتية،  المراحل  العديد من 
ــى تــقــيــيــم وتــطــويــر مــعــايــيــر الــتــدريــب؛  ــ إل
الكفاءة  من  عالية  مستويات  إلى  للوصول 
ــدرة الــقــتــالــيــة الــمــتــقــدمــة،  ــ ــق ــ الــقــيــاديــة وال
العمليات  في  المنشود  االحــتــراف  وتحقيق 
العسكرية التي تتعامل مع مختلف األزمات 

واألحداث الطارئة.

مدير أركان الحرس الوطني يتفقد تمرين القيادات المشترك )حصن الوطن(

القائد العام متفقدا مجريات تمرين القيادات المشترك “حصن الوطن” 

الرفاع - قوة الدفاع

المشير  البحرين  لقوة دفاع  العام  القائد  تفّقد   
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح 
المشترك  الــقــيــادات  تــمــريــن  مــجــريــات  أمـــس 
“حصن الوطن” الذي تنفذه قوة دفاع البحرين 
بمشاركة الحرس الوطني ووزارة الداخلية في 

مختلف مناطق محافظات المملكة.
وبتوجيهات  الدفاع  قوة  أن  العام  القائد  وأكد 
من عاهل الباد القائد األعلى صاحب الجالة 
عملية  فــي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
وكفاءاتها  التدريبية،  قدراتها  لبناء  مستمرة 
البشرية،  عناصرها  وتهيئة  وصقل  الميدانية، 

الــبــذل  روح  فيها  تتجلى  دائــًمــا  ــقــوة  ال فــهــذه 
ــحــس الــوطــنــي األصــيــل،  الــمــتــســمــة بــمــتــانــة ال
صور  أروع  أعمالها  مختلف  فــي  تتجّسد  كما 
والمسؤولية، مضيًفا  بالقوة  النابضة  التضحية 
مضاعًفا،  جــهــًدا  يتطلب  الوطني  الــواجــب  أن 
ومـــزيـــًدا مــن الــتــفــانــي واإلخــــاص فــي العمل 
البحرين  دفـــاع  قــوة  تنفذها  الــتــي  فالتمارين 
جميع  مستوى  على  ســـواء  أنــواعــهــا  بمختلف 
الحرس  مــشــاركــة  مستوى  على  أو  أسلحتها 
القوي  األســاس  تعد  الداخلية  ووزارة  الوطني 
إلثــبــات الـــقـــدرات الــقــيــاديــة، وتــأكــيــًدا إلتــقــان 
التقنيات  واســتــيــعــاب  الــمــشــتــركــة،  الــعــمــلــيــات 

القتالية الحديثة ومستجداتها.

 وأشار القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أن 
أرقى  يمثل  الوطن”  “حصن  المشترك  التمرين 
المستويات  والدقة واإلتقان على  األداء  صور 
الــقــيــاديــة والــعــمــلــيــاتــيــة وتــنــفــذه قـــوة الــدفــاع 
الداخلية  ووزارة  الوطني  الــحــرس  بمشاركة 
لتعزيز القدرات القتالية وبما يسهم في ترسيخ 
معرًبا  المملكة،  فــي  األمــن واالســتــقــرار  دعــائــم 
به  ظهر  الذي  المشرف  بالمستوى  اعتزازه  عن 
منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني 
العالية  المعنوية  وبــالــروح  الداخلية،  ووزارة 
الواجب  وأداء  تنفيذ  في  واإلصــرار  والعزيمة 

الموكل إليهم على أكمل وجه.
البحرين  دفــاع  قــوة  أن  العام  القائد  وأوضــح   

ــة فــــي عــمــلــيــة تــقــيــيــم  ــ ــ ــــصــــورة دؤوبـ تــعــمــل ب
مستوى  رفــع  ألجــل  التدريبية  خططها  كــافــة 
أســلــحــتــهــا ووحـــداتـــهـــا، وإيـــصـــال رجــالــهــا إلــى 
من  يمكنهم  ــذي  ال الــائــق  التدريبي  المستوى 
وجــه،  أكمل  على  المختلفة  واجباتهم  إنــجــاز 
القيادات  تمارين  اهتماماتها  ــويــات  أول ومــن 
علمية  ومعايير  أسس  على  المبنية  المشتركة 
لذلك  السابقة،  والتجارب  الواقع  على  تستند 
تلك  تتناسب  أن  عــلــى  الــدفــاع  قـــوة  تــحــرص 
ــات الــمــنــوطــة بــرجــال قــوة  ــواجــب الــتــمــاريــن وال
الداخلية،  ووزارة  الوطني  والــحــرس  الــدفــاع 
وذلك يحّتم على الجميع بذل المزيد من الجهد 
األمن  نعمة  على  للمحافظة  المخلص  والعمل 

في  العزيز  وطننا  بهما  ينعم  التي  واالستقرار 
عاهل  الجالة  لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل 
رجال  بتضحيات  مشيًدا  األعلى،  القائد  الباد 
البحرين المخلصين الذين استطاعوا وبجدارة 
فائقة أن يثبتوا على الدوام بأنهم بحق الدرع 
المنيع والحصن المتين والعين الساهرة لحفظ 

ثرى هذا الوطن الغالي.
معيار  هـــو  الــمــشــتــرك  الــتــدريــب  أن  ــاف  ــ وأضـ
والــوحــدات،  األسلحة  كفاءة  الختبار  أساسي 
المشاركين  واألفــراد  الضباط  مستوى  وتقييم 
فــي الــتــمــريــن، كــمــا أعــــرب عــن خــالــص شكره 
وتقديره للجهود التي بذلت في إعداد وتنفيذ 
هـــذا الــتــمــريــن، ومـــا حــقــقــه مـــن نــتــائــج طيبة 

آماً  المختلفة،  مراحله  تطبيق  أثناء  تحققت 
ا  قويًّ وعــوًنــا  صلبة،  قاعدة  التمرين  يكون  أن 
تنطلق منه األسلحة والوحدات في قوة دفاع 
الداخلية  ووزارة  الوطني  والحرس  البحرين 
في تنفيذ الواجبات والمهام التي توكل إليهم 

في مختلف الظروف.
وأشار إلى أن قوة دفاع البحرين مستمرة في 
إجراء مثل هذه التمارين المشتركة لما لها من 
الكفاءة  مستوى  رفــع  في  فاعل  ودور  أهمية 
القتالية واالرتقاء بالجاهزية القتالية للصنوف 
كافة  مواجهة  أجــل  مــن  المشاركة  العسكرية 
التحديات المحدقة بوطننا الغالي، وتوفر سبل 

األمن واألمان واالستقرار لمنطقتنا.

واإلتـــقـــان ــة  ــدقـ والـ األداء  صـــور  ــى  ــ أرق يــمــثــل  ــن”  ــوطـ الـ ــن  ــص “ح ــام:  ــعـ الـ ــد  ــائ ــق ال

“الدفـــــاع” مستمـــرة فـــي بنـــــاء القـــــدرات التدريبيـــــة



الصالح: انضمام 150 ممرضا لـ“الصحة” في 2018
مواصلـــة اســـتقطاب الكفـــاءات البحرينيـــة لالنضمـــام إلى المرافـــق الصحية

أكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أن الــوزارة تعمــل وبشــكل مســتمر لتعزيــز مســاعيها 
الستقطاب الكفاءات البحرينية لالنضمام إلى الطاقم الحالي في مختلف المرافق الصحية؛ 

ليساهموا بجهودهم وطاقاتهم الشابة في خدمة وتطوير القطاع والخدمات الصحية.
والممرضــات  بالممرضيــن  الوزيــرة  ورّحبــت 
تعيينهــم  بمناســبة  وهنأتهــم  الجــدد، 
إلــى  مشــيرًة  الصحــة،  لــوزارة  وانضمامهــم 
مهنــة  باعتبارهــا  التمريــض؛  مهنــة  أهميــة 
إنســانية عظيمــة مــن خــال خدمــة المرضى 

وتحقيق راحتهم وكسب رضاهم.
وعبرت عن ســعادتها بالتحاق كوكبة جديدة 
مــن مائكة الرحمة بقطاع التمريض، مؤكدة 
التــي  المؤهلــة  البحرينيــة  بالكــوادر  فخرهــا 
درســت وتعلمــت؛ مــن أجــل خدمــة الوطــن 

وللعمل بهذه المهنة اإلنسانية النبيلة.
عقدتــه  الــذي  المفتــوح  اللقــاء  فــي  وشــارك 
الدفعــة  إجمالــي  مــن  ممرضــا   80 الوزيــرة 

الجديــدة الذيــن تــم تعيينهم في عــام 2018 
والبالــغ عددهــم 150 تقريًبــا مــن الممرضيــن 
بــوزارة  التوظيــف  حديثــي  والممرضــات 

الصحة.
علــى  الجــدد  الممرضيــن  الصالــح  وحّثــت 
نحــو  وتفانــي  وإخــاص  جهــد  بــكل  العمــل 
تحقيــق هــدف وزارة الصحــة األول المتمثل 
“المريــض أوًل”، والتحلــي بالســلوكيات  فــي 
والتعامــل الحســن مــع جميــع المرضــى علــى 
المواطنيــن  رضــا  نحــو  ســعًيا  ســواء؛  حــٍد 
والمقيميــن، كمــا أكــدت علــى أهميــة اللتزام 
باألخاقيــات واألمانــة والصــدق والمحافظة 
علــى ســرية وخصوصيــة المريــض وحمايــة 

حقوقــه، لفتــًة إلــى أن وزارة الصحــة ُتقــدم 
برامــج توجيهية وتدريبية لجميع الموظفين 
حتــى يتمكن كل موظف من أداء مهام عمله 

على أكمل وجه. 
يذكــر أنه خال اللقــاء التوجيهي والتعريفي 
تم تقديم عرض تفصيلًي من قبل مدير إدارة 

المــوارد البشــرية انتصار الرميثي، بمشــاركة 
تضمــن  جــال،  مهــاب  القانونــي  المستشــار 
والمســؤوليات،  الوظيفيــة  الواجبــات  أهــم 
واإلجراءات التي ينص عليها قانون الخدمة 
المدنيــة، وكذلــك الحقوق والمتيــازات التي 

يتمتع بها الكادر التمريضي.

وزيرة الصحة خالل اللقاء مع الممرضين حديثي التوظيف

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

حضــرت رئيســة “IEEE Bahrain Section” الشــيخة إيشــاع بنــت محمــد بن حمــد آل خليفة اجتماعات IEEE جمعية المهندســين 
الكهربائية واإللكترونيين العالمية في دورتها الـ 112 والمنعقدة في الفترة 15 - 17 مارس 2019 في دولة مالطا.

و “IEEE” هي أكبر جمعية مهنية والتي تضم ما يقارب النصف 
مليــون عضــو مــن أكاديميــي وباحثــي العالم تم تأســيس هذه 
الجمعية ســنة 1884 من قبل مجموعة اســتثنائية من األفراد 

تشمل إديسون وتسا والكساندر جراهام بل.
وتقــوم هــذه الجمعية بوضــع النظم والمعاييــر العالمية، والتي 
منهــا مــا يكــون للتخصصــات العلميــة التي ترشــد المؤسســات 

.”ABET“ التي تشرف على الجودة بالتعليم بالعالم مثل
وقامت الشيخة إيشاع بتمثيل مملكة البحرين وعرض النتاج 
العلمــي والبحثــي لمنتســبي الجمعيــة العالميــة فــي البحريــن 
ومناقشــة خطط الســنة المقبلة للجمعية العالمية في مجالت 

تشجيع البحث العلمي وتبادل المعلومات.
كمــا نوقشــت أهــم أهــداف الجمعيــة لمنفعــة البشــرية وربــط 
التعليــم مــع القطاعــات العمليــة، إذ تــم عــرض خطــة ممثلــي 
قبرص؛ ألنهم قاموا بتوفير 50 فرصة عمل عبر تدريب الطلبة 
بمواقــع العمــل لعــدد مــن طلبــة الجامعــات وتســبب هــذا فــي 

تطورهم العلمي.

تعقيبــًا علــى الكاريكاتيــر المنشــور بصحيفــة “البــالد” يوم األحــد الموافق 10 مــارس 2019 حول االزدحامــات المرورية علــى دوار البديع 
)القدم(، أوضحت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه ضمن مساعيها في التخفيف من االزدحامات المرورية على 
الموقع المذكور، فقد باشــرت بأعمال تطوير دوار البديع من خالل إنشــاء مســارات جانبية في جميع االتجاهات التي تؤدي إلى الدوار؛ 

بهدف التخفيف من االختناقات المرورية. 

وأشــارت إلــى أنهــا قامت أخيــرا بفتح مســار جانبي لتحريــر الحركة 
المروريــة القادمــة مــن شــارع البديــع نحــو اليميــن فــي اتجاه شــارع 
الشيخ خليفة بن سلمان نحو الجنوب، كما سيتم فتح المسار األيمن 
للقادميــن مــن مدينــة حمد في اتجــاه منطقة جدحفــص دون توقف 
في الدوار، كما يجري حاليا العمل على إنشاء مسار جانبي للقادمين 
من جدحفص في اتجاه شارع الشيخ خليفة بن سلمان نحو منطقة 
الســيف، وكذلك إنشــاء مســار إضافي لانعطاف يمينــا للقادمين من 
منطقــة الســيف نحــو شــارع البديــع. ومــن المؤمــل أن تســاهم هــذه 
المســارات اإلضافيــة فــي خفــض الزدحامــات المروريــة علــى دوار 

البديع وزيادة الطاقة الستيعابية عليه. 
علمــا أن الــوزارة قامــت باألعمــال التحضيريــة قبــل تنفيذ المشــروع 
)توفير مسارات حرة(، حيث تم إنجاز استماكات لعدد من العقارات 
المتأثرة وتعويض أصحابها ونقل أجهزة الخدمات وحماية المتأثرة 

منها. 

يذكر أن العمل مازال جاريا في المشروع الستكمال  «
تنفيذ مراحله المتبقية، وأن هذا التطوير سيخدم قاطني 

المنطقة ومرتادي المحالت التجارية، حيث سيقلل من 
زمن الرحلة ويخفف من حاالت التعطل ويعالج االزدحامات 
المرورية على هذا التقاطع المهم الذي تبلغ عدد المركبات 

الشيخة إيشاع بنت محمدالمستخدمة له 3700 مركبة في ساعات الذروة.

بحضـــور الشـــيخة إيشـــاع بنـــت محمـــد ممثلـــة للمملكـــة “األشغال” تعقب على الكاريكاتير المنشور بصحيفة “^”

استعراض النتاج العلمي لمنتسبي “IEEE” البحرين بمالطا توفير مسارات حرة للطرق المؤدية لدوار البديع

كشــف مديــر إدارة تخطيــط وتصميــم الطــرق بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني كاظــم عبداللطيف عن 
أن الوزارة تســعى إلى تخفيف االزدحامات المرورية وتقليل نســب الحوادث وذلك بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور، وقامت 

بتطبيق عدد من التقنيات الحديثة للمشاة التي تسهم في الحد من تلك الحوادث.

وأضــاف أن الــوزارة قامت بتطبيق تقنية 
المشــاة،  معابــر  عنــد  الذكــي  الستشــعار 
نطــاق  بتحديــد  التقنيــة  هــذه  تقــوم  إذ 
افتراضــي يتــم فيه تحســس المشــاة عن 
مــزودة  ذكيــة  كاميــرا  توظيــف  طريــق 
بمجســات لاستشعار الحراري عند معابر 
المشــاة، فتقــوم بإلغــاء طلــب حــق العبور 
)إعطاء الضوء األخضر للمشــاة( في حال 
تم الضغط على زر المشاة من غير العبور، 
مــا يــؤدي إلــى تأخيــر غيــر لزم للمركبات 
حيــث أن هنــاك وقت ثابــت لمرحلة عبور 

المشاة.
الــزر  ضغــط  تــم  حــال  فــي  أمــا  وتابــع: 

وتحســس النظــام وجــود مشــاة فســيتم 
إعطــاء الضــوء أخضــر للمشــاة ولكــن لــن 
تكــون مــدة ضــوء األخضــر للمشــاة مــدة 
المشــاة  ضــوء  مــدة  ســتنتهي  إذ  ثابتــة، 
األخضــر بعــد انتهــاء عبــور المشــاة، ممــا 
يــؤدي إلــى تعزيــز الســامة المرورية عند 
التقاطــع ومعابــر المشــاة لكل من المشــاة 
والمركبات وتقليل زمن التأخير في حال 
العبــور  وعــدم  المشــاة  زر  علــى  الضغــط 

وعند النتهاء من العبور.
قامــت  األشــغال  وزارة  أن  إلــى  ولفــت 
بتطبيــق هذه التجربة على تقاطع شــارع 
القصــر مــع شــارع الشــيخ حمــد، وتقــوم 

وذلــك  التجربــة  فعاليــة  مــدى  بدراســة 
بدراســة سلوك المشــاة وتحركهم، إضافة 
إلى عدد المشاة والمركبات على التقاطع، 
وما زالت الدراســة قائمة لتشــمل الحركة 
المرورية خال العطات وأيام المدارس، 
نجاحهــا  الدراســة  أثبتــت  حــال  وفــي 
فســيتم تطبيقهــا علــى باقــي التقاطعــات 

التي تحتوي على معابر مشاة.
البطاريــة  بتركيــب  مــا يختــص  فــي  أمــا 
المساندة، فقد قامت الوزارة بتركيب 39 
بطارية مساندة على التقاطعات الرئيسة 
الضوئيــة  باإلشــارات  المــدارة  والمهمــة 
لتوفيــر طاقــة مؤقتــة لإلشــارة فــي حال 

يــؤدي  ممــا  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع 
إلــى الحفــاظ علــى حركــة الســير وتوفير 
الســامة المروريــة كمــا إن هــذه التقنيــة 
مــن  الضوئيــة  اإلشــارة  أجهــزة  تحمــي 
التلــف؛ بســبب اختاف الجهــد الكهربائي 

المباشر.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األشغال”: تقنيات حديثة لعبور المشاة والحد من الحوادث

تأهيل مواطنين في مهنة “مساعد طبيب أسنان”
“العمـــل”: توظيـــف الملتحقيـــن بالعيـــادات بعـــد اجتيازهـــم البرنامـــج

تبدأ وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 
خــال الفتــرة المقبلــة، تنفيــذ برنامــج 
التلمــذة المهنيــة لعــدد مــن الباحثيــن 
عن عمل ينتهي بإدماجهم في وظيفة 
بالتعــاون  أســنان،  طبيــب  مســاعد 
إذ  األســنان،  عيــادات  مــن  عــدد  مــع 
ستكون مدة البرنامج 6 أشهر يحصل 
المستفيد خالها على الخبرة العملية، 
إضافــة إلــى دورات تدريبيــة قصيــرة 

تشمل الجانب النظري.
الــوزارة  قامــت  اإلطــار  هــذا  وفــي 
مــن   102 لـــ  تعريفــي  لقــاء  بتنظيــم 
الباحثيــن عن عمــل المتخصصين في 
مجــال التمريــض، وكذلــك للحاصليــن 
وقــام  العامــة.  الثانويــة  مؤهــل  علــى 
ممثل شركة )Positive think( بإطاع 
البرنامــج  محتــوى  علــى  المتدربيــن 

ســيحصلون  التــي  العمليــة  والخبــرة 
عليها.

وأكــد مديــر إدارة التدريــب وتطويــر 
القــوى العاملة بالــوزارة عصام العلوي 
للبرنامــج ســيحصلون  المنضميــن  أن 
علــى ترخيــص مزاولــة مهنــة مســاعد 

طبيــب أســنان التــي ســتمنحها الهيئة 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
اجتيازهــم  بعــد  )نهــرا(  الصحيــة 
للبرنامــج، لفًتا إلى أنه تم التفاق مع 
العيادات المشتركة في البرنامج على 
توظيفهــم بعــد اجتيازهــم للبرنامــج. 

وأشــار إلــى أن العمــل جــار حالًيا على 
مــع  الشــخصية  المقابــات  ترتيــب 
الراغبيــن فــي اللتحــاق بالبرنامج، إذ 
سيتم مبدئًيا اختيار 20 من الباحثين 
الرغبــة  لديهــم  الذيــن  عمــل  عــن 

والجدية.

من برنامج التلمذة المهنية لعدد من الباحثين عن عمل
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Û  صاحــب فلوبيــر  غوســتاف  يقــول 
“عندمــا  بوفــاري”:  “مــدام  إبداعيــة 
يتحــّول الجــرح إلى قــوة جديدة، لي 

الحق أن أكتب اآلن بيدي المحروقة عن سيرة النار”.
Û  اســمحوا لــي، إذا كانــت ريشــتي بلــون دمــع الفاســفة، وحمــرة جــراح كتــاب صنعــوا المجــد

ا ول أؤمــن بلغــة المناديــل، ول  فافترســهم، أو ألقاهــم فــي بحــر الوجــع األبــدي. لســت ســوداويًّ
بمازوخية جلد الذات، ول ســادية نهش الواقع، ول بارونويا تمثيل دور الضحية، وإنما هدفي 

من النزف من سيرة العظماء كشف السر، وإيجاد سترة نجاة حل.
Û  محمــد الماغــوط أصيــب باكتئاب حاد بعد وفاة زوجته األديبة ســنية صالــح، فأغلق بابه عليه

وتوّقــف عــن الكتابــة، لــو التفــاف أصدقائه، فأخرجوه من حزنه فعاد بزوج كنســي مع ريشــته، 
وهــو القائــل “أشــعر أن شــيًئا تحّطــم في أعماقي غير األضاع، شــيء أهم مــن العظام ل يمكن 

ترميمه على اإلطاق”.
Û  مــا الــذي جعــل الموســيقار مــوزارت ينســج بحــزن “القــداس الجنائــزي”؟ كلنــا انبهرنــا بتماثيــل

النحــات اإليطالــي العالمــي ميكيــا انجلــو فــي كنائــس أوريــا، وكل المجــد، ولكــن من قــرأ قلبه 
وخفايــا دموعــه؟ مــا الذي جعل فولتير متشــائًما من نهاية الحضارة، وهو الذي عاشــت الثورة 
الفرنســية على مائدة فكره مع روســو، وقد ســجن في ســجن الباســتيل؟ أما جان جاك روســو 
فــكان متشــائًما من الحضارة وقســوتها، فقد رمــى الناس عليه الحجارة بســبب أفكاره لرفضه 
في زفات الرقص الجمعي. وفي مفارقة غريبة، دعا للمســاواة وترك أولده الخمســة في ميتم 
وفــّر هارًبــا! وهــو الــذي نظــر لتربية الطفل! هــل هي العبقريــة أم الجنون أم حــزن مخفي يأكل 
قلــوب صانعــي المجــد؟ كيــف للفنان اإلســباني العالمــي ســالفادور دالي يرهن حياتــه في حب 
ا  امــرأة فرنســية حتــى قيل فيه “يعتبر البعــض أن دالي لم يمت بالعام 1988، وإنما مات معنويًّ
ا قبل رحيلهم أما  بالعــام 1983 عندمــا فارقت حبيبته “غال” الحيــاة..”. العظماء يموتون معنويًّ
بســبب خنجر الحب، أو لســعة عقرب صديق أو بســبب حماقة جمهور أو طعنة قدر أو خيانة 

الفرح، أو غربة الجمهور.
Û  العظماء بعد المجد يبحثون عن أغلى شيء في الوجود، حب صادق با شروط، ولء الروح ل

صداقة المنصب والمال، فالمجد يصنع أعداء حقيقيين وأصدقاء مزيفين. من منا لم يستمتع 
بفيلــم beautiful mind فــي تصويــر العقــل الجبــار، العقــل القتصــادي للبروفســور جون ناش، 

عالم عبقري في الرياضيات حصل على جائزة نوبل في القتصاد؟
Û  إنــه أســطورة اقتصادية لكن بجوارها اكتئاب حــاد وعقاقير، فهو مصاب بانفصام وكان يعاني

من الشــيزوفرانيا أو ”الفصام”، ظل يســمع لفترة طويلة أصواًتا غير حقيقية، ويرى شخصيات 
وهميــة.. وتــم حجــزه أكثــر مــن مــرة في عيــادات نفســية، وخضــع للعــاج بصدمــات كهربائية 

وسقط من األدوية. كما هو تقرير عن حياته.
Û  حتــى العظمــاء يحتاجــون إلــى رعايــة فهم بشــر والمجد ل يكفــي. وماذا عن معاناة دافينشــي

وقســوة األب وشكســبير ولعنــة طبقــة النباء ونزار قبانــي وموت ابنه وانتحــار أخته وتفجير 
قتــل زوجتــه فــي بيروت، وخليل حــاوي والنتحار والروائي اإلنجليزي الشــهير تشــارلز ديكنز 
صاحــب رائعــة اوليفــر تويســت، والروائيــة فيرجينيــا وولف، واألديــب كافكا وتيلســتوي الذي 
مــات غريًبــا محطًمــا في محطة قطار “آســتابوفو” متأثًرا باللتهاب الرئوي الذي قتله من شــدة 
البرد القارس بعد أن هجر زوجته صوفيا كاتًبا لها “لم أعد قادًرا على ممارسة الحياة اليومية 
فــي هــذه الرفاهيــة التــي تحيط بي، وبــات الثراء يخنقنــي”! فهل الثراء يخنــق؟ إن هللا خلقنا 
لنتمتع بجمال الحياة ل أن نصبح ضحايا الحزن! الحياة جميلة يجب أن نعيشها واإلمام علي 
)عليه الســام( يقول عن الدنيا “ومزج حاوتها بمرارتها”. دور المثقف أن يحمي ذاته والوطن 

واإلنسانية با اندفاع، بل بتوازن كي ل يقع في صدمة حضارية.
Û  مــا حــدث فــي نيوزيلندا يحتاج لعاج حضاري بمنطــق مانديا وغاندي، وطاغور واإلمام علي

)عليــه الســام(، ومــا يحــدث فــي الحزائــر يحتاج إلى فاســفة مثــل فولتير وروســو وديكارت 
وانجلــز وكنــت ونيتشــه. وإن خطورة الوضع بالجزائر بعــودة الفكر المتطرف من عباس مدني 
وغيره حيث يسقط المسرح ويعود ذات الممثلين. العرب با ثورة فكرية يقودون أنفسهم إلى 

حيث الفوضى األبدية والنوم على طرف فّوهة الجحيم.
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المبذولــة  الجهــود  تقديــر  تأكيــد  إطــار  فــي 
مــن قبــل الجهــات الحكوميــة التــي حظيــت 
بتكريــم مراكــز خدماتها من قبــل نائب جاللة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  العهــد  ولــي  الملــك 
ضمــن  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
برنامــج “تقييــم” األســبوع الماضــي، قام عدد 
مــن أعضــاء لجنــة تقييــم المراكــز الحكوميــة 
برئاســة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد، بزيارات 
ميدانيــة إلــى المراكــز الحاصلة علــى تصنيف 

الفئــة الذهبيــة ضمــن برنامــج تقييــم مراكــز 
الخدمــة الحكوميــة “تقييــم”، وتعليق الدروع 
فــي المراكــز وإبرازهــا كعالمــة معتمــدة دالــة 
علــى تميــز المركــز فــي تقديمــه للخدمة وفق 
أعلــى معاييــر الجــودة مــن ســرعة وكفــاءة، 
ومدعــاة لتحفيــز الموظفين على اســتمرارية 
خدماتهــا  وتقديــم  وفعاليــة،  بإبــداع  العمــل 
وبهــذا  للمواطنيــن.   المســتويات  بأفضــل 
الصــدد، قال القائــد: إن برنامــج “تقييم” الذي 
انطلــق العــام الماضــي بمبــادرة أطلقهــا نائــب 
جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة بات مصدًرا 

الحكوميــة  الجهــات  بيــن  التنافســية  يعــزز 
للمســتفيدين  مميــزة  خدمــات  تقديــم  ُبغيــة 
مــن المواطنيــن والمقيميــن، مشــيًدا بالجهود 
المبذولة من قبل المؤسســات كافة وتعاونهم 
واســتجابتهم للبرنامــج مــن مفهــوم ومعايير، 
مؤكــًدا فــي الوقــت ذاتــه أنــه ســيتم تنظيــم 
زيارات مســتقبلية للمراكز للتحقق من ضمان 

وفائها والتزامها بمعايير التصنيف الذهبي.
وقــام أعضــاء لجنــة تقييــم المراكــز بالتجول 
الحكوميــة  الخدمــة  مراكــز  مــن  عــدد  فــي 
الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية، وتقديم 
الشــكر للموظفيــن على ما يبذلونــه من جهود 

ســبيل  فــي  المخلــص  وتفانيهــم  متواصلــة 
تحســين الخدمة بصورة مســتمرة، ودعوتهم 
لمواصلــة جهودهم كونهــم الواجهة الحقيقية 
للحكومــة. وزارت اللجنــة أمــس مركــز هيئــة 
الكهربــاء والمــاء لخدمــات المشــتركين فــرع 
كونتــري مول، مركز “تمكيــن” لخدمة العمالء 
فــي مجمــع الســيف المنامــة، مركــز البحريــن 
للمســتثمرين، ومركز فحص المعادن، على أن 
تســتكمل بقيــة الزيــارات علــى مــدار اليومين 
الشــامل،  البلــدي  المركــز  مــن  لــكل  القادميــن 
مركز هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
لخدمــات بطاقــة الهويــة فــي مدينــة عيســى، 

ومركز وزارة الداخلية األمني بالمحرق.
ذكرهــا  تــم  التــي  المراكــز  جانــب  إلــى  وكان 
والتــي تشــمل المراكــز العشــرة التــي حصلــت 
علــى التصنيف الذهبي ضمن برنامج “تقييم” 
أيًضــا: مركــز هيئــة الكهربــاء والمــاء لخدمات 
“تمكيــن”  ومركــز  المحــرق،  فــي  المشــتركين 
لخدمــة العمالء في بيت التجار، ومركز هيئة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة لخدمات 

بطاقة الهوية في مجمع السيف بالمحرق.
الخدمــة  مراكــز  تقييــم  لجنــة  أن  يذكــر 
الحكومية تم تشــكيلها بعد صدور القرار رقم 
)9( لســنة 2017 مــن ولــي العهــد نائــب القائــد 

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
حمــد آل خليفــة، ويرأســها الرئيــس التنفيذي 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة 
وعضوية كل من الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفــة ممثــاًل عــن مركــز البحرين للدراســات 
)نائــب  والطاقــة  والدوليــة  اإلســتراتيجية 
الرئيــس(، وممثليــن عــن هيئة جــودة التعليم 
والتدريب، ومركــز االتصال الوطني، وديوان 
الخدمــة المدنيــة، ومعهد البحرين للدراســات 
المصرفيــة والماليــة، وشــركة صلــة الخليــج، 

وجامعة البحرين، ووزارة المالية.

تعليق الدروع في المراكز الفائزة ضمن الفئة الذهبية - مركز هيئة الكهرباء والماء لخدمات المشتركين فرع الكونتري مول

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

تعليق الدروع في مراكز الخدمة الحاصلة على “تقييم” الذهبي
الموظفيــن تحفيــز  بهــدف  الملــك  جاللــة  نائــب  ســمو  قبــل  مــن  تكريمهــا  بعــد 

افتتح الرئيس التنفيذي لصندوق “تمكين” إبراهيم جناحي، معرض “قرية البحرين التعليمية” األولى من نوعها، والتي 
ينظمهــا معهــد “ثينــك ســمارت” للتدريــب والتطوير في الفتــرة 19 إلى 21 مــارس 2019 في مركز الخليــج للمؤتمرات، 

وذلك على هامش مؤتمر تقنية المعلومات “ميت آي سي تي” ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا “بيتكس”.

وتضــم القريــة التعليميــة عــددا مــن 
الرائــدة  التقنيــة  شــركات  أجنحــة 
عالميا مثل مايكروسوفت وأمازون، 
تدريبيــة  برامــج  تقــدم  والتــي 
مــع  متوافقــة  جديــدة  وشــهادات 
الحاليــة  العمــل  ســوق  احتياجــات 
خارطــة  وتعمــل  والمســتقبلية، 
التدريــب الجديــدة التــي أعلــن عنها 

الرئيســيين  التكنولوجيــا  مقدمــي 
فــي القريــة علــى تغييــر مشــهد بناء 
البحريــن  مســتوى  علــى  القــدرات 

والمنطقة.
“ثينــك  لمعهــد  التنفيــذي  الرئيــس 
ســمارت” أحمــد الحجيــري، أكــد أن 
التعليميــة  القريــة  إقامــة  المبــادرة 
للطــالب  فرصــة  لتوفيــر  تهــدف 

عمــل،  عــن  والباحثيــن  البحرينييــن 
والمهنييــن العامليــن لمقابلــة خبراء 
الرائــدة،  التكنولوجيــا  شــركات  مــن 
بارزيــن فــي  إلــى مرشــدين  إضافــة 
مــن  يمكنهــم  وبمــا  القيــادة،  مجــال 
اعتماد خططهم التدريبية؛ ليتزودوا 
مــن  الالزمــة؛  والمعــارف  بالمهــارات 
أجل الحصول على وظائف نوعية.

المنامة - تمكين

جناحـي يفتتـح معـرض “قريـة البحريـن التعليميــة”
ــان بـــــرامـــــج تـــدريـــبـــيـــة وشـــــهـــــادات ــ ــدم ــ ــق ــ “مــــايــــكــــروســــوفــــت” و“أمـــــــــــــــازون” ت
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فائض “التعطل” يوجب خفض اشتراكات “التأمين”
ــن أولـــويـــة ــي ــول ــص ــف ــم ــن وال ــي ــل ــاط ــع ــف ال ــي ــوظ ــم: ت ــاشـ ــس الـــنـــائـــب هـ ــل ــج نـــــدوة م

دعــا النائــب فــاح هاشــم الســتثمار فائض صنــدوق “التعطل” في مشــاريع لتوظيــف “العاطليــن”، فيما دعا النقابــي يحيى المخرق إلى مســاءلة 
الحكومــة عــن طــرح برنامــج بهذا الحجم “أي التقاعد االختياري” دون وجود التمويل بدًءا. وتحدث هاشــم والمخرق في حلقة نقاشــية بعنوان 
:”تمويل التقاعد االختياري من أموال التأمين ضد التعطل” في مجلس النائب هاشــم مســاء اإلثنين كان من المفترض أن يشــارك فيها العضو 

السابق بمجلس إدارة التأمينات االجتماعية والمحاضر بالجامعة األميركية في اإلمارات حسن الماضي الذي تعذر حضوره لدواعي السفر.

وعقدت الفعالية عشية جلسة مجلس النواب، 
والتــي قــررت الموافقــة علــى تمويــل برنامــج 
التقاعــد االختياري بتمويل من فائض حســاب 

التأمين ضد التعطل.

مغامرة التعطل

وتطرق هاشــم إلــى أن تمويل “االختياري” من 
“التعطل” بمثابة مغامرة بأموال الناس، وكأنما 
يــراد تحميــل صنــدوق التعطل تبعــات التكلفة 
التقاعــد  برنامــج  مــن  المترتــب  العجــز  وســد 
تمويلــه  مصــادر  تحــدد  لــم  الــذي  االختيــاري 

قبــل تنفيــذه، وإن تمريــر هذا القانون ســيفتح 
مشــاريع  فــي  الفشــل  “بــؤر  لتغطيــة  المجــال 
أخــرى”، فيما األجــدر هو اســتثمار الفائض من 
صنــدوق التعطــل التــي تصل إلــى 600 مليون 
دينار في مشاريع تسهم في توظيف العاطلين 

عن العمل.
واســتدرك بالقــول: “يومًيــا نســمع عــن جــذب 
االســتثمارات ورؤوس األموال، ولكن ال يمكن 
القبــول بإرضــاء أصحــاب المشــاريع واألمــوال 
علــى حســاب العاطليــن، وقــد تفاجأنــا بتقديم 

القانون بصفة االستعجال”.

مقارنة المخرق

وأجــرى النقابــي يحيــى المخــرق مقارنــة مــن 
أوجــه عــدة بيــن التأميــن ضــد التعطــل وبيــن 
األول  أن  منهــا  االختيــاري،  التقاعــد  برنامــج 
صــدر بشــأنه مرســوم بقانــون رقــم )78( لســنة 
قدمتــه  التعطــل  ضــد  التأميــن  بشــأن   2006
اإلجــازة  فــي  االســتعجال  بصفــة  الحكومــة 
التشــريعية وقتــذاك وتــم إقــراره دون تعديل، 
فيمــا برنامج التقاعــد االختياري أعلن عنه من 
جانــب ديــوان الخدمــة المدنيــة وشــكله “غيــر 
معــروف” كجــزء من مبــادرات برنامج التوازن 

المالــي، فيمــا الهــدف مــن “التعطل” هــو توفير 
أحــد أنــواع الحمايــة االجتماعيــة لمــن يتعطل 
عــن العمــل وإعانــة الباحثيــن عــن عمــل ألول 
مرة، فيما هدف “االختياري” التخلص من عدد 
مــن الموظفيــن الحكومييــن لتقليــص النفقات 
المتكــررة “بند الرواتــب” ودخول الموظف بعد 
ذلــك فــي مجــال ريــادة األعمــال؛ ليســاهم في 

تحريك التنمية االقتصادية. 
وشــدد المخــرق علــى أن المقصــود مــن أموال 
التأميــن ضــد التعطــل وفــق نــص القانــون هــو 
إعانــة أو تعويــض المفصولين تعســفًيا، وليس 
تمويــل “أي شــيء آخــر”، وكان يتوجــب علــى 
طرحــه،  قبــل  برنامــج  أي  تمويــل  الحكومــة 
وليس البحث عن التمويل بعد إتمام البرنامج، 

مضيفــا أنه إذا كانت الحكومة ترى أن الفائض 
ويمكــن  الحاجــة”،  عــن  “زائــد  الصنــدوق  مــن 
التصــرف فيه دون إخالل الصندوق بواجباته، 
القانــون  )25( مــن  المــادة  فاألجــدر أن تطبــق 
والتخفيــف  االشــتراكات  نســب  وتخفيــض 
علــى العمــال بدال من تبديــد الفوائض في غير 

المخصص لها.

جانب من الندوة في مجلس النائب فالح هاشم

مصير “مبهم” لعمال “بافكو” والبحرنة 99 %
ــب “بـــونـــس” ــ ــ ـــ 3 روات ــب بـ ــال ــط ــة ت ــاب ــق ــن ـــ “الــــبــــاد”: ال ــاري لـ ــ ــص ــ األن

رفعــت النقابــة الحــرة لعمــال شــركة البحريــن لتزويــد وقود الطائــرات )بافكــو( إلدارة الشــركة 3 مطالب 
لتنفيذهــا وفــق نتائــج لقــاء عمالــي. وقــال رئيــس النقابة رائــد األنصاري لـ “البــاد” إن النقابــة تطالب بأن 
يكون الحافز السنوي )البونس( 3 رواتب؛ تقديرا لجهود العمال بالعام 2018 بتحقيق أعلى معدل كفاءة.

وأضــاف: تطالب النقابــة بزيادة رواتــب الموظفين 
بنســبة 15 % وذلك لتخفيف عبء غالء المعيشة، 
بالراتــب  االجتماعيــة  العــالوة  ضــم  وضــرورة 

األساس.
وبيــن األنصــاري أنــه رفــع قائمــة المطالــب برســالة 

رسمية لمدير الشركة )وين هريس(.
وأشــار إلــى أن النقابــة عقــدت جمعيتهــا العموميــة 
اإلدارة  تتبعهــا  التــي  السياســة  لرفــض  مؤخــرا 
التنفيذيــة طــوال الســنتين الماضيتيــن مــع وجــود 
مصيــر مبهــم للعمال بالبقاء بالشــركة أو نقل ملكية 

الشركة ألخرى وتأثير ذلك على حقوقهم.

وأوضــح أن شــركة “بافكو” مملوكة لثالث شــركات 
“بريتــش  وشــركة  “بابكــو”  شــركة  وهــي  كبــرى، 
بعقــد  األميركيــة  “شــيفرون”  وشــركة  بتروليــوم” 
تشــغيلي لمــدة 9 ســنوات لخدمــة مطــار البحريــن 

الدولي.
التنفيــذي الســابق أشــار لمصيــر  ــن أن المديــر  وبيَّ
مبهم لوضع الشركة بعدم مواصلة تشغيلها بخدمة 
تزويــد وقــود الطائــرات مــا أدى لمخــاوف كثير من 

العمال تتعلق بأمنهم الوظيفي.
ولفــت إلى أن عمال الشــركة تحملوا الضغط الكبير 
بتقليــص المصروفــات وتغطيــة نقــص عــدد العمال 

بمراحــل  المطلوبــة  المشــروعات  جميــع  وتغطيــة 
انتقــال وتوســعة مطــار البحرين وصيانتــه، إضافة 

للمشاركة بمعرض الطيران الدولي.
وأكــد أن النقابــة تفخــر بنســبة البحرنــة المرتفعــة 

بالشــركة، والتــي تصــل إلــى 99 %، ولم يســجل أي 
موقف فيه قصور عمالي طوال الســنوات الماضية 
للشــركة منــذ تأسيســها فــي أكتوبــر 1985 بكــوادر 

بحرينية محبة وموالية للوطن.
وقــال إن اجتمــاع الجمعيــة العموميــة خلــص لوضــع 
مجموعة تســاؤالت ومطالب عمالية إلدارة الشــركة، 

وهي:
- معرفــة مصيــر الشــركة والعمــال بــرد كتابــي مــن 

اإلدارة.
- صرف الحافز السنوي )البونس(.

بحريــة  يســمح  بنــص  االدخــار  نظــام  تعديــل   -
االنسحاب من النظام الذي بات عائقا على المشترك 

في ظل غالء المعيشة.
- زيادة رواتب العمال.

- إلغاء قرار خصم اإلجازات المرضية بأثر رجعي.

رائد األنصاري

سعيد محمد من المقشع

حــظـــر صــيـــد “الـقــبــاقـب” حتــى 15 مــايــو

أعلنت إدارة الثروة الســمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
حظــر صيــد ســرطان البحــر )القبقــب( اعتباًرا مــن 15 مارس لغاية 15 مايو، تنفيًذا للقرار رقم )52( لســنة 2016 بشــأن حظر 

صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر الذي صدر عن وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

 وينص القرار في مادته األولى على أنه 
يحظر صيد سرطان البحر )القبقب( في 
المياه اإلقليمية لمملكة البحرين اعتباًرا 
مــن 15 مــارس لغايــة 15 مايــو مــن كل 

عــام، كمــا يحظر وجود شــباك أو أدوات 
أو آالت أو أيــة وســيلة لصيــد ســرطان 
البحــر على ظهــر القوارب فــي المناطق 
المحــددة لصيد ســرطان البحر، وكذلك 

مناطــق رســو القــوارب إذا كان الغــرض 
مــن وجودهــا صيــد ســرطان البحــر في 

فترة سريان الحظر.
وأكــدت المــادة الثالثــة مــن القــرار أنــه 

القــرار  هــذا  يخالــف  مــن  كل  يعاقــب 
فــي  عليهــا  المنصــوص  بالعقوبــات 
المرســوم بقانون رقم )20( لســنة 2002 
بشــأن تنظيــم صيد واســتغالل وحماية 

الثروة البحرية.
الصياديــن  بجميــع  اإلدارة  وتهيــب 
صيــد  حظــر  بقــرار  االلتــزام  بضــرورة 
)القبقــب(، والتعاون مع الجهات المعنية 

للحفــاظ  ضماًنــا  وذلــك  العالقــة،  ذات 
علــى هــذه الكائنــات ومنًعــا الســتنزاف 
الثــروة البحريــة، كمــا يأتــي هــذا القــرار 
والثــروة  الزراعــة  وكالــة  مــن  حرًصــا 
البحريــة وقف عمليات الصيد في فترة 
التكاثــر مــن أجــل الحفــاظ علــى الثروة 
البحريــة والتنوع البيولوجي في المياه 

اإلقليمية لمملكة البحرين.

وشّددت على أن الحفاظ  «

على الثروة البحرية يتطلب 

شراكة مجتمعية بين مختلف 

األطراف ذات العالقة، وعّبرت 

عن ثقتها في أن يتحّمل جميع 

المعنيين المسئولية في 

سبيل استدامة الثروة البحرية 

في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

عّبــر األميــن العــام لالتحــاد العــام لنقابات عمــال البحرين حســن الحلواجي 
عن أســفه لتمرير مجلس النواب التعديالت المقترحة على قانون صندوق 
التعّطل، واستســهالهم وتســهيلهم للتعّدي على أموال عمال البحرين عوًضا 
عــن حمايتهــا، وقال في تصريح صحافــي، إن أموال الصندوق ملك لجميع 
العمــال، وال يجــوز ألحــد التعــّدي عليها مــن دون موافقة مــن اقتطعت هذه 

األموال من أرزاقهم.
وأوضح الحلواجي أن السلطة التشريعية يفترض بها حماية أموال العمال، 
وتمثيل طموحاتهم، واالســتماع لمطالبهم، لكّن مجلس النواب خذل عمال 
البحريــن عبــر تمريره لهــذه التعديالت رغم الشــبهة الدســتورية والقانونية 
الواضحــة عليهــا، متأمــالً أن يســتدرك الشــق اآلخر من الســلطة التشــريعية 
وهــو مجلــس الشــورى هــذا الخطــأ، وأن يعالجــه برفــض هــذا التعــّدي، وأن 

يكون أكثر إنصاًفا من النواب.
وأّكــد أن االتحــاد العــام، ما يــزال مصمًما على رفض هذا التعــدي، وما يزال 
يــرى أن مــن طــرح مشــروع التقاعــد المبكــر عليــه أن يجــد مصــادر لتمويله 
بعيــًدا عــن مــّد يــده علــى الصندوق الــذي تعتبــر أموالــه دعًما يقّدمــه عّمال 
البحريــن إلخوانهــم مــن العاطليــن وأن ال وجه حق أن يســتمد ما يســتقطع 

من جيوب وأجور العمال لتمويل مشاريع ليس لها عالقة بهم.

“النقابات”: “النواب” خذل العمال

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

اجتماع الجمعية العامة العادية 
تـــذكـــيـــر

الســـادة  تذكيـــر  اإلدارة  مجلـــس  يـــود 
اجتمـــاع  بموعـــد  الكـــرام  المســـاهمين 
الـــذي  للشـــركة  العاديـــة  العامـــة  الجمعيـــة 
ســـيعقد فـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس الموافق 
21 مـــارس 2019 فـــي قاعـــة أوال )3( بفنـــدق 
الخليج في تمام الســـاعة العاشـــرة والنصف 

. صباحـــًا
األعمـــال  جـــدول  إقـــرار  و  لمناقشـــة  وذلـــك 

مســـبقًا. عنـــه  اإلعـــان  تـــم  الـــذي 

واهلل ولي التوفيق،،،

               عبدالرحمن محمد جمشير
                         رئيس مجلس األدارة

إيداع أوراق نقابية “مزورة” بوزارة العمل
ــران” ــيـ ــطـ “الـ نــقــابــة  ــة  ــويـ ــل هـ ــث ــم ت وال  ــة  ــوم ــت ــخ م غــيــر  الـــعـــمـــادي: 

قــال رئيــس نقابــة )دي اتــش إل( محمد العمادي إن قياديين من مجلس إدارة االتحاد الحر لنقابات عمال 
البحريــن ذهبــوا مــع إدارييــن مــن النقابــة الوطنيــة لعمــال طيــران الخليــج لمبنــى وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة للضغــط لتمريــر “أوراق مــزورة” لتدويــر منصب رئاســة النقابة من أحمد الكويتي إلى ســمير 

العوضي. 

وورد للصحيفــة تعقيــب من العمادي على رد النقابة 
العمالية على تقرير نشرته “البالد”. وفيما يأتي أبرز 

ما تضمنه:
- إن كان هــذا تدويــر وليــس انقالبــا كمــا ذكــر فهناك 
آليــة تحكــم مجلــس اإلدارة فــي اتخــاذ مثــل هــذه 
القــرارات، فيجــب أن يكــون هنــاك دعــوة الجتمــاع 
اعتيادي أو أســتثنائي حســب ما ينــص عليه النظام 
األساسي وهو إما أن يكون بطلب الرئيس أو بطلب 
لــم يحصــل،  اإلدارة، وهــذا  أعضــاء مجلــس  ثلثــي 
والحقيقة بأن هناك مؤامرة تم حياكتها والتخطيط 
لهــا فــي مكاتــب قيــادة االتحاد الحــر لنقابــات عمال 
للتنظيــم  الرئيــس  نائــب  حضــور  ومــا  البحريــن،  
الداخلــي وأعضــاء آخريــن مــن المجلــس التنفيــذي 
لالتحــاد الحــر لــوزارة العمــل للضغــط علــى الــوزارة  
بتمريــر األوراق والمــزورة هو أكبــر دليل على صحة 

كالمنا عن إن ما حصل هو انقالب.
- األوراق التــي ســلمت لــوزارة العمــل أوراق مــزورة 
الرســمية،  النقابــة  هويــة  تمثــل  وال  رســمية  وغيــر 
وليســت مختومــة بأي ختم رســمي للنقابــة، وأغلب 
الموقعيــن إلــى اليوم ال يعلمون مــا ذكر من تفاصيل 

في هذه األوراق المزورة.
- تــم التالعــب فــي تواقيع األعضاء واســتغالها، أي 
تــم خداع البعــض بأن جمع التواقيــع لطلب اجتماع 
رســمي حســب النظــام األساســي للنقابــة وتفاجــئ 
الجميــع بخبــر اســتخدام تواقيعهــم لتدويــر منصب 
الرئاســة. وبعــد تراجــع البعــض بعد علمهــم بما جرى 
تم تهديدهم وتلقوا اتصاالت تمس أمنهم الوظيفي 

وذلك في حال تم سحب تواقيعهم.
- هنــاك مــن وقــع وهــو ليــس عضــو مجلــس إدارة، 
ومنهــم مــن قــدم أســتقالته مــن المجلــس قبــل هذه 

الواقعــة، وبعضهــم حديث الدخــول للنقابة ولم يتم 
اعتمــاد اســمه من قبــل وزارة العمل بما فيهم ســمير 

العوضي.
بــأن مــا حصــل  - عندمــا يتحــدث ســمير العوضــي 
هــو شــأن داخلــي فيجــب أن يطبق هذا الــكالم على 
تصرفاتــه ونهجه، ويمنع تدخــل قيادة االتحاد الحر 
لنقابــات عمــال البحرين في شــئون النقابة الداخلية 

لتكون النقابة تحت تصرفهم الشخصي.

- كوني نقابي ومهتم بكل ما يختص بالعمال والعمل 
يمــس  مــا  كل  فــي  فســأتحدث  وشــئونهم  النقابــي 
وحــدة العمــال ووحــدة كياناتهم مــن كل المؤامرات 
للحفــاظ عليهــم مــن هــذا النهــج  الــذي أصبــح واقعا 
ممنهجــا من قبل رئيس االتحــاد الحر لنقابات عمال 

البحرين ومجلسه التنفيذي.
- نعــم الجمعيــة العموميــة هي صاحبة القــرار األول 
واألخيــر ولــو كانــوا يســعون للحفــاظ علــى وحــدة 
الجمعيــة  إلــى  األولــى  خطوتهــم  لخطــوا  النقابــة 
العموميــة واســتعراض مــا يثبــت كالمهــم بطريقــة 
حضاريــة ومهنيــة، لكنهم ال يجرؤون، وحديثهم عن 
عقد الجمعية العمومية مجرد كالم ال يجرؤون على 

تطبيقه.
- مــا حصــل يعتبــر إســاءة لعمــال طيــران الخليــج 
وللنقابــة الوطنية. وأتمنى من عمال طيران الخليج 
واتخــاذ  حــدث  مــا  اســتنكار  العموميــة  والجمعيــة 
النظــام  خالــف  مــن  حــق  فــي  الالزمــة  اإلجــراءات 
األساســي وتآمر لتدمير الحركة العمالية في طيران 

الخليج وأساء لسمعة النقابة.

محمد العمادي

ــة ــري ــح ــب ال ــروة  ــ ــث ــ ال الــبــيــع حــفــاظــا عــلــى  أو  الــــتــــداول  ــل  ــم ــش ي ــرار  ــ ــق ــ ال
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“^” تنشر إيرادات الجهات الحكومية بالميزانية )7(

إعداد: سيدعلي المحافظة

500 ألف دينار عائدات رسوم تقسيم األراضي680 ألف دينار إيرادات األشغال من عقوبات تأخير األعمال

4.6 مليون دينار عائدات رسوم بطاقة الهوية

780.5 ألف دينار عائدات ترخيص التطوير العقاري

10 آالف دينار مبيعات كتب “التشريع”

70 ألف دينار إيرادات “مناقصات اإلسكان”

48.8 مليون دينار إيرادات رسوم “سوق العمل”

شؤون األشغال 

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

145,000 دينار  145,000 دينار  تنظيم رسوم الممارسة المهنية الهندسية

150,000 دينار  140,000 دينار  رسوم التأهيل المسبق للمقاول

1,435,000 دينار  1,435,000 دينار 
مساهمة رأس المال في رسوم البنية 

التحتية

360,000 دينار  360,000 دينار  رسوم الخدمات االستشارية

9000 دينار  9000 دينار  رسوم المناقصات

145,000 دينار  145,000 دينار  رسوم المختبرات

5000 دينار  5000 دينار  مبيعات الكتب

100 دينار  100 دينار 
بيع الورق والمواد األخرى المخصصة 

إلعادة التدوير 

600 دينار  600 دينار  إيجارات المتاجر التجارية

2,090,000 دينار  2,090,000 دينار  تنازالت حكومية

35,000 دينار  35,000 دينار  الدخل على البيع من أصول رأس المال 

80,000 دينار  85,000 دينار  التعويضات

340,000 دينار  340,000 دينار  العقوبات )التأخير في تنفيذ األعمال(

39,000 دينار  39,000 دينار  األموال االستئمانية المصادرة

4,833,700 دينار  4,828,700 دينار المجموع

هيئة التخطيط والتطوير العمراني

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

200,000 دينار  200,000 دينار  رسوم تقسيم األراضي الرئيسية

50,000 دينار  50,000 دينار  رسوم تقسيم األراضي الجزئية

900 دينار  900 دينار  الدخل على البيع من أثاث  أصول رأس المال 

250,900 دينار  250,900 دينار  المجموع

هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

902,595 دينار  902,595 دينار  رسوم ترخيص خدمات ترددات الراديو

2,300,000 دينار 2,300,000 دينار  رسوم بطاقة الهوية

300 دينار  300 دينار رسوم المناقصات

30,000 دينار  30,000 دينار  رسوم مصادقة البصمة

309,405 دينار  279,405 دينار  رسوم المعدات الالسلكية

16,000 دينار  16,000 دينار  رسوم الخدمات االلكترونية

22,000 دينار  22,000 دينار  إيرادات نظام االجتماع االلكتروني

40,000 دينار  40,000 دينار  إصدار رسوم الشهادة

- 8000 دينار مبيعات المنتجات األخرى

3,620,300 دينار  3,598,300 دينار  المجموع

مؤسسة التنظيم العقاري

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

405,500 دينار  375,000 دينار  رسوم ترخيص التطوير العقاري 

43,000 دينار  48,000 دينار  رسوم ترخيص الوسيط 

1000 دينار  1,200 دينار  رسوم ترخيص المطورين

170,000 دينار  150,000 دينار  المبيعات المسجلة خارج الخطة

619,500 دينار  574,200 دينار  المجموع

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

5000 دينار  5000 دينار  مبيعات الكتب 

وزارة اإلسكان

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

35,000 دينار  35,000 دينار  رسوم المناقصات

هيئة تنظيم سوق العمل

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

24,689,243 دينار 24,205,140 دينار رسوم هيئة تنظيم سوق العمل
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الــعــام ــن  ــدي ال وتقليص  ــي  ــل ــداخ ال ــراض  ــت ــاق ل نــعــم  الــمــؤيــدون: 
مّرر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 
2006 بشــأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرســوم رقم )18( لســنة 2019 بعد التعديل 
علــى المــادة 8 فقــرة )ج( البنــد )2( بشــأن تمويــل التقاعــد االختياري مــن فائض صندوق 
التأميــن ضــد التعطــل، الذي تقّدم به النائب يوســف زينل وهو أن يراعــى البند )هـ( الذي 
يجيــز لمجلــس الوزراء تخصيص الميزانيات الالزمة لصندوق التعطل في حالة حدوث 

العجر في الصندوق.

فاضــل  النائــب  أوضــح  التصويــت  وقبــل   
الســواد حســن نيــة الحكومــة فــي تقديمهــا 
للمشــروع، مؤكــًدا اإلعــام رّكــز علــى مــادة 
دون  االختيــاري  التقاعــد  برنامــج  تمويــل 

النظر لبقية المواد.
 كمــا أيــد النائب علي الزايــد تمويل التقاعد 
“إن  وقــال  التعطــل  صنــدوق  مــن  المبكــر 
أكثــر مــن 8 آالف موظــف يحتاجــون هــذا 
التمويــل، وأضاف التمويــل الداخلي أفصل 
من االقتراض الذي يفضي إلى زيادة العجز 
فــي ميزانية الدولة، مؤكــًدا أن األموال من 

الشعب وإلى الشعب. 

 ولفــت النائــب محمــود البحراني بــأن مبلغ 
التقاعــد  االســتقطاع مــن فائــض صنــدوق 
ســيكون لمرة وأن خيار االقتراض الداخلي 
حــق مشــروع وشــّدد علــى ضــرورة مراعاة 

الظروف االقتصادية التي تمر بها الدولة.
 كما أشــار النائب علي إســحاقي أن برنامج 
التقاعــد االختيــاري برنامــج ضمــن برنامــج 
الموافقــة عليــه  تــم  الــذي  الحكومــة  عمــل 
مــن  أحــد  عليــه  يعتــرض  ولــم  باإلجمــاع 
الصناديــق  مــن  االســتفادة  وأن  النــواب، 
الماليــة ال يوجــد بهــا ضــرر علــى الوطــن أو 

المواطن.

 من جهته، رأى رئيس لجنة الخدمات النائب 
عمــار قمبــر أن الحكومــة تســعى لتقليــص 
االقتراحــات  لطــرح  ودعــا  العــام  الديــن 
صنــدوق  فائــض  مــن  المتبقــي  بخصــوص 

التعطــل المقدر بـــ 600 مليون واالســتثمار. 
البحريــن، هدفنــا  علــى  نزايــد  “ال  وأضــاف 
وهــدف هــذا المشــروع بقانــون هــو لصالــح 

البحرين والمواطن والمصلحة العامة”.

النفيعي والحايكي والذوادي

الستغالل فائض التعطل في مشاريع التوظيف
ــع الــحــكــومــة ــاري ــش ــتــمــويــل م ــس ل ــي ــل” ل ــط ــع ــت ــون: “ال ــرض ــت ــع م

لفتت النائب كلثم الحايكي إلى أن الهدف من صندوق العطل ليس تمويل مشاريع الحكومة أو تغطية 
عجــر نابــع عــن سياســات غير مدروســة،  وبينت أن الفائض فــي صندوق التعطل يشــّكل حافًزا إلعادة 

تقييم شروط االستحقاق ومبالغ الدعم مدته، ال أن يسيل لعاب الحكومة الستنزاف وتغطية العجز.

برنامــج  تمويــل  تغطيــة  الحكومــة  علــى  وتابعــت 
التقاعــد االختيــاري بــدالً مــن اقتــراح تغطيتــه مــن 

جيوب المواطنين. 
 فــي حيــن اعتبــر النائب محمــد العباســي أن اتجاه 
الحكومــة لتمويــل برنامــج التقاعــد االختيــار عبــر 
صنــدوق التعطل فشــل في تحقيــق أهداف برنامج 
عمل الحكومة في تقليل من المصروفات، وأضاف 
المشــروع  يرفــض  مــن  يخــّون  أن  التظليــل  مــن 
التقاعــد  يقحــم  كيــف  وتســاءل:  المســتعجل، 

االختياري في صندوق التأمين ضد التعطل. 
فــي  تقديرهــا  فــي  أخطــأت  الحكومــة  أن  معتبــًرا 
إيجــاد  دون  االختيــاري  التقاعــد  برنامــج  دراســة 
مصــدر تمويــل لــه، وتســاءل: لماذا حكومــة تحتاج 
86 مليــون دينــار لتقاعــد 4300 شــخص تصــر على 

230 مليون دينار.

وقــال النائــب عبدهللا الــذوادي إن لجــوء الحكومة 
لهــذه االختيارات الصعبة يضع االســتفهامات حول 
برنامج التقاعد االختياري وطالب بسحب المقترح 

بصفة االستعجال لمزيد من الدراسة.
فيمــا اقتــرح النائــب إبراهيــم النفيعي إلغــاء المادة 
8 مــن المشــروع الخاصــة بتمويــل برنامــج التقاعد 
االختياري، وأكد أن عين الحكومة على الفائض من 
صنــدوق التعطــل في الوقــت الذي لم يتم اإلشــارة 

إلى تمويل برنامج التقاعد من الصناديق المالية.
وتابــع إن أموال العاطلين حق لهم وليس للحكومة 

ويجب المحافظة عليها.
مــن جانبــه، رفع النائب عيســى القاضي طلًبا لســمو 
رئيــس الــوزراء لتشــكيل فريــق مــن الشــباب ليلقى 
الضــوء علــى القــرارات العشــوائية والقوانيــن التي 
. وأضــاف أن قانــون التقاعــد  يــراد أن تــدرس بتــأنٍّ

ــا ولــم تخصــص لــه الميزانيات،  غيــر مــدروس نهائيًّ
في حين مّولت شــركات وطنية من صناديق مالية 
أخرى وتبقى عين الحكومة على أموال العاطلين.

النائب باسم المالكي

جلسة النواب

20 مارس 2019 األربعاء
13 رجب 1440

وافق مجلس النواب على إحالة اقتراح منح اإلقامة الدائمة ألبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى اللجنة المختصة والمقدم من 
كل من النواب فاطمة عباس وعمار البناي بدر الدوسري وإلى اللجنة المختصة. 

  مــن جهتهــا، قالــت النائــب فاطمــة عبــاس إن 
من أهداف االقتراح تحقيق متطلبات إنسانية 
لفئة المواطنــات المتزوجات مع أجنبي بعيش 
أبناؤهــن معهن. موضحة أن مدة إقامة األبناء 
ممــا  لألبنــاء  القانونــي  الســن  بانتهــاء  تنتهــي 

يتطلب تجديد اإلقامة كل عامين.
ا غيــر   وبينــت أن الوضــع الحالــي يخلــق جــوًّ
الدائمــة  اإلقامــة  منــح  حيــن  فــي  صحــي، 
ومراعــاة  لألســرة  االســتقرار  يهّيــئ  لألبنــاء 

البعــد اإلنســاني لألبنــاء الذين عاشــوا في هذا 
المجتمع ولحفظ استقرار األسر.

أن  البنــاي  النائــب عمــار  مــن جانبــه، أوضــح   
فئــة المتزوجــات من أجانــب يعانين من خال 
تجديد اإلقامة لمن تجاوز 18 سنة من أبنائهن، 
ولفــت أن القانــون يمنح حــق اإلقامة لألجنبي 
متــى ما ســّجل فــي أي من جهــات التعليم في 
حين أن أبناء البحرينية لم يتحقق لهن ذلك. 

الدوســري  بــدر  النائــب  النائــب  أوضــح   فيمــا 

أن منــح اإلقامــة الدائمــة بدايــة إلمكانيــة منح 
األبناء الجنسية البحرينية.

غانــم  المجلســين  وزيــر  بّيــن  جهتــه،  مــن   
البوعينين أن منح اإلقامة الدائمة في المقترح 
المقدم لم تحّدد سنًّا معينة، مؤكًدا أن المقترح 
يتعارض مع قانون قائم، والذي ينص على أنه 
ال يجــوز ألجنبــي بلــغ أو تجاوز الـ 16 من عمره 
أن يقيــم فــي البحريــن إال إذا كانــت له رخصة 

كتابية.

ــارض مـــــع قـــــانـــــون قـــائـــم ــ ــع ــ ــت ــ ــرح ي ــ ــت ــ ــق ــ ــم ــ ال

اإلقامة الدائمة ألبناء البحرينية من أجنبي
علــى  باألغلبيــة  النــواب  مجلــس  وافــق 
االقتــراح برغبــة )بصفــة مســتعجلة( بشــأن 
توفيــر خط ســاخن بنظــام االتصال المرئي 

للصم والبكم في الوزارات الخدمية
مــن جانبــه أوضــح النائــب  باســم المالكــي 
وأن  الهمــم،  بــذوي  تهتــم  المملكــة  أن 
الفئــة،  صدرهــذه  ســتثلج  الخدمــة  هــذه 
وستشعرها بأنها عضو فعال في المجتمع. 
وقــال إن الخــط الســاخن يجــب أن يشــمل 
الســتكمال  الحكوميــة  الخدمــات  جميــع 
الفئــة،  هــذه  لصالــح  الحكوميــة  الجهــود 
مؤكــدا أن هنــاك األمــور الكثيــرة المتحققة 
جميــع  تشــمل  أن  ونطمــح  الفئــة،  لهــذه 

الخدمات.

خط ساخن مرئي للصم 
والبكم في الوزارات

اعتــذر عن الجلســة الرابعة عشــرة من دور 
الفـــصل  األول  العــادي  الســنوي  االنعقــاد 
التشــريعي الخامــس كل مــن النائــب أحمد 
الســلوم والنائب عــادل العســومي والنائب 

غازي آل رحمة.

تغطية الجلسة: ليلى مال اهلل 
تصوير: رسول الحجيري

3 معتذرين

تمســك مجلــس النــواب بمشــروع قانــون بتعديــل المــادة )32( مــن 
المرســوم بقانــون رقــم )39( لســنة 2002 بشــأن الميزانيــة العامــة، 

وأحاله مرة أخرى إلى مجلس الشورى.

ويهدف المشروع إلى إيجاد سند 
قانوني يمكِّن السلطة التشريعية 
من مشاركة الحكومة في تحديد 
قيمــة بنــد “االعتمــاد االحتياطي” 
وفًقــا لمعطيــات وواقــع الظــروف 
التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
تمر بها الدولة عند إقرار مشــروع 
قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامــة 
يجــاوز  ال  بمــا  وذلــك  للدولــة، 
تقديــرات  إجمالــي  مــن   %  3

المصروفات المتكررة.

فــي  الوفــر  مــن  النقــل  ويجــوز 
اعتمــاد  إلــى  مصــرف  اعتمــاد 
مصــرف آخــر مــن نفس البــاب أو 
مــن باب آخر في نفس الوزارة أو 

الجهة الحكومية.
ويضــع الوزير اللوائح والشــروط 
لنقــل  المنظمــة  والتعليمــات 
االعتمادات بين أقســام الميزانية 
فــي الــوزارة أو الجهــة الحكومية 
مــن  للصــرف  المنظمــة  وكذلــك 

االعتماد االحتياطي.

ا أعلى الحتياطي الميزانية 3 % حدًّ

23 موافقون و13 رافضون لتمويل التقاعد االختياري من “التعطل”
معالی الرئیس

النائب أحمد األنصاري

النائب بدر الدوسري

النائب سوسن کمال

النائب علی إسحاقی

النائب عیسى الکوهجی

النائب عبداهللا الدوسري

النائب محمد بو حمود

النائب یوسف الذوادي

النائب إبراهیم النفیعی

النائب عیسى القاضی

النائب محمد العباسی

النائب السید فالح هاشم

النائب خالد صالح بوعنق

النائب عمار عباس

النائب کلثم الحایکی

النائب ممدوح عباس الصالح

النائب باسم المالکی

النائب عبدالنبی سلمان

غیر موافق          13

فاضل السواد

النائب أحمد الدمستانی

النائب حمد الکوهجی

النائب عمار البناي

النائب فاطمۀ عباس

النائب عبدالرزاق حطاب

النائب علی أحمد زاید

النائب عیسى الدوسري

النائب محمود البحرانی

النائب أحمد العامر

النائب زینب عبداألمیر

النائب علی النعیمی

النائب غازي آل رحمۀالغیاب      3 النائب أحمد السلومالنائب عادل العسومی

النائب یوسف زینلالنائب عمار قمبر

ممتنع         1 النائب محمد السیسی

النائب معصومۀ عبدالرحیم

النائب د. هشام العشیري
الحضور  37

نصاب األغلبیۀ   19

المصوتون            37

المتبقی                  0

موافق           23



“الداخلية” تسخر كل الجهود لتحقيق الشراكة المجتمعية 
برامـــج جديـــدة تطبيـــق  يعلـــن  الجريمـــة  مـــن  الوقايـــة  إدارة  مديـــر 

الــذي  بمناســبة يــوم الشــراكة المجتمعيــة 
كرمــت  عــام،  كل  مــن  مــارس   18 يوافــق 
مــن  عــددا  العاصمــة  شــرطة  مديريــة 
المواطنين والمقيمين الذين لهم إسهامات 
فــي العمــل التطوعــي والمســاعدة الدائمــة 
في العمل الشــرطي.وأكد مدير إدارة الوقاية 
من الجريمة مدير برنامج “معا” لمكافحة العنف 
واإلدمان علي أميني أن وزارة الداخلية تسخر 
كافــة  والماديــة  البشــرية  واإلمكانــات  الجهــود 
علــى مــدار العــام لتنفيــذ العديــد مــن البرامــج 
الهادفة لتحقيق الشــراكة المجتمعية؛ للحد من 
معــدالت الجريمــة وضبطها والتقليل من نســب 
الحــوادث بمختلــف أشــكالها وأنواعها ودراســة 
أســبابها ووضــع الحلــول المناســبة لمكافحتهــا 

وفق األنظمة واآلليات الحديثة.
وأوضــح أن برامــج العــام تســتهدف العديد من 
الفئــات العمرية، وهم العاملون في المؤسســات 
الحكوميــة وعمال المصانع والشــركات الخاصة 

بشــأن الســامة فــي العمل للوقاية مــن إصابات 
تقــدم  وبرامــج  األعمــال  تنفيــذ  فــي  العمــال 
الجــدد  الســائقين  منهــم  الطريــق  لمســتخدمي 
الحاصليــن على رخصة القيــادة وأولياء األمور 
الذيــن يقومــون بالقيــادة مــع أبنائهــم حديثــي 
الــوالدة واســتخدام المركبــة لتوصيــل أبنائهــم 

الطلبــة للمدارس وســواق الحافات المدرســية 
إلــى  إضافــة  الثقيلــة،  المركبــات  وأصحــاب 
البرامــج المقدمــة لمرتادي البحــر من الصيادين 

وراكبي الدراجات المائية والزوارق الصغيرة.
كما يستهدف البرنامج مستخدمي ومستأجري 
فــي  “معــا”  تطبيــق  بجانــب  الســباحة  بــرك 

مــدارس البحرين، والذي يــزود الطلبة والنشء 
بالمهارات الحياتيــة الازمة؛ لمواجهة المواقف 
ألوليــاء  مخصصــة  برامــج  وكذلــك  اليوميــة، 
األمــور تســهم فــي تزويدهــم بآليــات ومهــارات 
التواصــل مــع أبنائهــم لحمايتهــم مــن المخاطــر 

المنزلية واالجتماعية والجرائم اإللكترونية.

مديرية شرطة العاصمة كرمت عددا من المواطنين والمقيمين

المنامة - وزارة الداخلية

تأتي سلســلة حمالت التبرع بالدم التي ينظمها مركز شــباب ســلماباد، كإحدى أهم أنشــطة 
العمل التطوعي، فهذه المنطقة ال يعرف عنها كثيرون سوى أنها قرية تتداخل فيها المنطقة 
السكانية بالمنطقة الصناعية، ويغلب على تعريفها سمات المصانع والورش والمخازن، غير 

أن “السلماباديون” يطمحون لتوسعة المشاركة في البرامج التطوعية لخدمة المجتمع.

ومــن هــذا المنطلــق، يتفــق الكثير مــن أهل 
ســلماباد على أن هناك العديد من األنشــطة 
التــي  والتطوعيــة  والثقافيــة  المجتمعيــة 
مــن  محرومــة  ولكنهــا  القريــة  تشــهدها 
الجانب اإلعامي، بْيد أن مؤسسات القرية 
الشــباب،  فئــة  وأهلهــا خصوًصــا  الصغيــرة 
لديهم إيمان وقناعة بالمســاهمة في العمل 
الخيــري، وقــد بــدا ذلــك واضًحا مــن خال 
الحملــة التــي نظمهــا مركــز شــباب ســلماباد 
بالتعــاون مع وزارة الصحــة ممثلًة في بنك 
الــدم المركــزي، وفــرع مركــز الهــال الطبي 

بســلماباد تحــت شــعار “قطرات مــن دمك.. 
 156 حوالــي  واســتقطبت  لغيــرك”،  حيــاة 
مشــارًكا، فيمــا بلغ عدد الذيــن تبرعوا بالدم 

فعلًيا 113 مشاركا.
ووفًقا لرئيس مركز شــباب ســلماباد حســن 
الحملــة  هــذه  أهــداف  أهــم  فــإن  ســبت، 
النهــوض  فــي  الصحــة  دعــم جهــود وزارة 
للمواطنيــن  المقدمــة  الصحيــة  بالخدمــات 
والمقيمين، وبالتالي فإن الجانب اإلنســاني 
مهــم لغــرس معانــي التكافل؛ بهــدف توفير 
كميــات من الــدم لتغطية احتياجات مجمع 

الســلمانية الطبــي وبقية المستشــفيات في 
البلــد؛ إلنقــاذ المرضــى المحتاجيــن ســواء 
للحــاالت الطارئــة أو للعمليــات الجراحيــة، 
إضافــة إلــى حــرص أهالــي القريــة علــى أن 
تكــون لهــم مشــاركة مجتمعية عبر أنشــطة 

وفعاليات تعود بالنفع على المجتمع.

وأشار إلى أن هناك تعاوًنا مع وزارة الصحة 
ووزارة شــؤون الشــباب والرياضــة، وإدارة 
بتوفيــر  أســهم  مــا  الطبــي،  الهــال  مركــز 
اإلمكانات من أجهزة وكوادر طبية إلنجاح 
حملــة التبــرع، معربــا عــن التقديــر لجهــود 
اللجنــة المنظمــة ممثلــًة فــي رئيســها ناصــر 

بوعبــود، ونائــب الرئيــس عيســى موســى، 
الداعميــن  علــى  عــاوًة  اللجنــة،  وأعضــاء 

والرعاة.
وعبــر عــدد مــن أهالــي القريــة والمواطنين 
الحملــة  فــي  شــاركوا  الذيــن  والمقيميــن 
مســاحة  تشــهد  أن  فــي  رغبتهــم  عــن 

العمــل االجتماعــي والتطوعــي حيــًزا أكبــر 
ومشــاركًة أكبــر ســواء من أهالــي القرية أو 
من المقيمين، أســوة بما تشــهده العديد من 
المناطــق في البحرين من حــراك اجتماعي 
يعكس الروح الوطنية المؤمنة بالمســاهمة 

في األعمال التكافلية.

“السلماباديون” يطمحون لتوسعة العمل االجتماعي

المواطنون توافدوا للمشاركةمسؤولو مركز شباب سلماباد مع مسؤولي مركز الهالل الطبي من حملة “قطرات من دمك حياة لغيرك”

استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في التدوين الموسيقي
ــة” ــادي ــص ــت ــاون مــع “الــتــنــمــيــة االق ــع ــت ــال ــة ب ــ ــة” تــنــظــم ورش ــي ــرب ــت “ال

التربيــة  بــوزارة  بــإدارة الخدمــات الطالبيــة  نظــم قســم االحتفــاالت والمهرجانــات 
والتعليــم، بالتعــاون مــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة، ورشــة عمــل عــن “تطبيقــات 
الحاســب اآللي المعنية بالتربية الموســيقية”، اســتمرت لمدة 4 أيام، لفائدة 24 معلًما 
للتربيــة الموســيقية فــي المــدارس بمرحلتــي التعليــم اإلعــدادي والثانــوي، بإشــراف 
بالكونســيرفتوار  األوركســترا  وقائــد  الموســيقي  التأليــف  وأســتاذ  العالمــي  الخبيــر 

بالقاهرة محمد باشا.

إلــى  هدفــت  الورشــة  أن  باشــا  وذكــر 
إكســاب المعلميــن المشــاركين مهــارات 
التدويــن الموســيقي باســتخدام برامــج 
SIBE� برنامجــي  مثــال  (الحاســوب، 
LUS( و)CUBASSE(، إذ اعتمد المحور 
األساس لليوم األول للورشة على تقديم 
المدخل النظري للموســيقى اإللكترونية 
باستخدام الحاسب اآللي، تعرف خالها 
الميــدي،  تكنولوجيــا  علــى  المشــاركون 
وهي المســتخدمة في جميــع تطبيقات 
الموســيقى فــي الحاســب اآللــي، وفــي 

ثاني وثالث أيام الورشة درب المحاضر 
SIBE� (المشــاركين عمليــا على تطبيــق 

LUS(، إذ يتمتــع هــذا البرنامــج بالعديــد 
اإللكترونيــة  واإلمكانــات  األوامــر  مــن 
التــي تمكــن المعلــم مــن إنتــاج محتــوى 
موســيقي إلكتروني متميــز. وفي نهاية 
مــن  عــدًدا  المشــاركون  قــدم  الورشــة 
التــي  التطبيقــات  باســتخدام  األعمــال 
تــم التدريــب عليهــا، كما قــدم المحاضر 
توصياتــه بضــرورة نقــل هــذه الخبــرات 
إلــى  المشــاركين  المعلميــن  خــال  مــن 

أبنائهم الطلبة.
وأشــار باشــا إلــى ضــرورة إنشــاء صــف 
بــكل مدرســة لتعليــم الطلبــة تطبيقــات 
أجــل  مــن  الموســيقية؛  الحاســوب 

اســتقطاب المواهــب الطابية وتحقيق 
طفــرة فنيــة ثقافيــة بين طلبــة مدارس 
إلــى  بهــم  والوصــول  البحريــن  مملكــة 

العالمية.

جانب من الورشة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تونس - بنا

الشــورى رئيــس جمعيــة  العــرب عضــو مجلــس  المحاميــن  اتحــاد  كــرم 
المحاميــن البحرينيــة الســابق جميلــة ســمان؛ تقديرا من االتحــاد ووفاء 
لدور المحامين العرب واهتمامه بمن خدموا القطاع القانوني في الوطن 
العربــي وأثروا ســاحة المحامــاة بجهودهم المميــزة ومواقفهم المؤثرة، 
التي أسهمت في تطوير مهنة القانون في الوطن العربي ورفعة شأنه. 

اتحــاد  إقامــة  خــال  ذلــك  جــاء 
المحاميــن العــرب مؤتمــره العــام 
الرابــع والعشــرين، الــذي أقيم في 
تونس أمــس، حيث حرص اتحاد 
المحاميــن على االحتفاء بســلمان 
محاميــن  لجمعيــة  رئيــس  كأول 
على صعيد الوطن العربي؛ تقديًرا 
المحامــاة  مجــال  فــي  لجهودهــا 
فــي  عضويتهــا  خــال  وتفانيهــا 
جمــوع  بحضــور  وذلــك  االتحــاد، 
مــن المحاميــات والمحاميــن مــن 
والجمعيــات  والهيئــات  النقابــات 

من الوطن العربي.
أن  ســلمان  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
المحاميــن  اتحــاد  مــن  تكريمهــا 
العــرب في يوم “المــرأة المحامية 
التــي  المكانــة  يؤكــد  العربيــة”، 
فــي  البحرينيــة  المــرأة  حققتهــا 
أن  معتبــرة  القانونــي،  القطــاع 
التكريــم شــيء جميــل فــي حيــاة 
اإلنســان، ولــه معــان كثيــرة تؤكــد 

وصــول المــرأة إلــى قمــة العطــاء 
في مختلــف المجاالت إلى جانب 

الرجل.
وشــددت علــى أن حضــور المــرأة 
البحرينيــة فــي المحافــل العربيــة 
والدولية تأكيد لما تتميز به نساء 
إبداعيــة  قــدرات  مــن  البحريــن 
وفاعليــة علــى مختلــف األصعدة، 
مشــيرة إلــى أن االحتفــاء بالمــرأة 
إيجابيــة  نظــرة  يعكــس  العربيــة 
للمــرأة فــي عالمنــا العربــي إيماًنــا 
المجتمعــات  بنــاء  فــي  بدورهــا 

العربية.
ووجهت ســلمان الشكر إلى اتحاد 
رعايتــه  علــى  العربــي  المحاميــن 
واالهتمــام وإقامة حفــل التكريم، 
مؤكــدة أن هــذه المبــادرة الطيبــة 
ســتنعكس إيجابــا فــي المســتقبل 
المبدعــات  عــدد  زيــادة  علــى 

العربيات على مختلف األصعدة.

“المحامين العرب” يكرم جميلة سلمان

12local@albiladpress.com
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برنامج النائب األول يحفز على اإلبداع13 رجب 1440
ــة ــي التنميـ ــاركة فـ ــة للمشـ ــة مؤهلـ ــوادر قياديـ ــق كـ ــة: خلـ ــن دينـ بـ

أشــاد الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئة محمــد بن دينه بأهــداف برنامج النائــب األول لتنمية الكــوادر الوطنية، التي 
ترتكــز علــى انتــداب الكفاءات الشــابة والمتميزة من الجهــات الحكومية وصقل وتنمية مهاراتهم وزيــادة خبراتهم خالل عام 
واحد، ما يترجم رؤية ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة لخلق كوادر وطنية قيادية مؤهلة للمشاركة في التنمية الوطنية والتطوير المؤسسي.

جاء ذلك لدى لقاء بن دينه مع منتســبي 
األول  النائــب  برنامــج  الرابعــة  الدفعــة 
لتنميــة الكــوادر الوطنيــة، إذ أشــار إلــى 
البحريــن  رؤيــة  مــع  البرنامــج  توافــق 
االقتصادية 2030، والتي تعتمد اعتمادا 
رئيســا علــى الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة 
الخبــرات  ذات  الشــباب  شــريحة  علــى 
المتنوعة، والطموحــات العالية والقادرة 
على اإلبداع في تنفيذ المهمات المنوطة 
بهــم، والذي يحققه برنامج النائب األول 
الــذي يهــدف لصقــل وتطويــر الكفــاءات 

البحرينيــة مــن خــال البرامــج التنموية 
والتطويرية المكثفة.

وقــدم الرئيــس التنفيــذي عرضــا مفصا 
التــي  عــن الرؤيــة والرســالة واألهــداف 
يســعى المجلس األعلى للبيئــة لتنفيذها 
برئاســة الممثل الشــخصي لجالة الملك 
ســمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
واألقســام  اإلدارات  ومهــام  دور  وإلــى 
عملهــا،  وطبيعــة  للمجلــس  التابعــة 
واألهــداف التي يســعى المجلس األعلى 
الخطــط  خــال  مــن  لتحقيقهــا  للبيئــة 

اإلســتراتيجية والمشــاريع البيئيــة التــي 
القطــاع  فــي  دوره  بموجــب  ينفذهــا 

المؤسسي.
منتســبي  دينــه  بــن  دعــا  الختــام  وفــي 
الكــوادر  لتنميــة  األول  النائــب  برنامــج 
الوطنيــة إلى انتهاز الفرصة واالســتفادة 
والزيــارات  البرامــج  مــن  اإلمــكان  قــدر 
والــدورات التــي يوفرهــا مكتــب النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، الســيما 
أن هــذا البرنامــج يعــد فريــدا مــن نوعــه 

وفرصة يطمح لها الكثير.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

استقبلت المدير العام لمعهد البحرين 
للتدريــب ســماح العجــاوي وفــًدا مــن 
شــركة إبراهيــم خليــل كانو؛ بمناســبة 
تبرع الشــركة بمعدات تدريبية لقســم 
الهندســة الميكانيكيــة والمركبات في 
المتناغمــة  توجهاتهــا  ضمــن  المعهــد، 
مــع جهــود المعهــد الســاعية لتطويــر 
فــي  وتأهيلهــم  متدربيــه  مهــارات 
مختلف المجاالت المهنية والفنية، بما 
يلبي احتياجات القطاعات الصناعية 
المختلفــة. وشــكرت العجــاوي شــركة 

كانــو علــى جهودهــا الداعمــة للعمليــة 
التدريبية، مثنيًة على التعاون المثمر 
بيــن المعهــد والشــركة فــي مجــاالت 
التدريــب المختلفــة، فيمــا يصــب في 
احتياجــات  وتوفيــر  الشــباب  خدمــة 
ســوق العمــل، وهو ما يســهم في دفع 

عجلة التنمية البشرية. 
وأشــار أعضــاء وفــد شــركة إبراهيــم 
خليــل كانو إلى أن التبرع يأتي ضمن 
توجهــات الشــركة الداعمة لاســتثمار 

في العنصر البشري.

“البحرين للتدريب” يتسلم معدات من “إبراهيم خليل كانو”

محمد بن دينه

سعيد محمد من سلماباد



البراءة لمستخرج سجل عن طريق مخلص “مزّور”
أشهر  6 ــن  ــواط م بــحــبــس  حــكــمــا  ــت  ــغ أل ــرى”  ــغ ــص ال “الــجــنــائــيــة 

قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الصغرى الجنائية األولى، قضت في معارضة متهم، بإلغاء حكم إدانته بالحبس لمدة 
6 أشــهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم، والقضاء مجددا ببراءته مما نســب إليه من اتهام بتزوير كشــف حســاب بنكي 
مذكور فيه أن الحســاب فيه مبلغ وقدره 20 ألف دينار حال تقديم طلب الســتخراج ســجل تجاري، إذ ثبت أن المتهم الثاني 
بالقضيــة -مخلــص معامــات- هــو المتســبب بذلــك وأدين في وقت ســابق بالواقعة ذاتهــا، حيث إن المتهم المعــارض كان قد 

فّوض المخلص للقيام باإلجراءات كافة وتقديم المستندات الازمة للمختصين.

عندمــا  موكلهــا  أن  ســبت  وأوضحــت 
توجه للســجل التجاري إلنشــاء الســجل 
تــم إعالمــه بضــرورة إيداع مبلــغ ال يقل 
عــن 20 ألــف دينــار في الحســاب، وعليه 
مــن  الثانــي  المتهــم  بــأن  لعلمــه  ونظــرا 
المخلصين المتمرســين في مهنة إنشــاء 
فقــام  للعمــالء،  التجاريــة  الســجالت 
بتكليفــه بالمهمــة بحكــم عملــه، ظنــا منه 

أن ذلك سيتم بطريقة قانونية.
وأضافــت أن المتهــم المعــارض ليس هو 
مــن قــدم الطلــب، بــل المتهــم الثاني بعد 
أن وكلــه للقيــام بفتــح الســجل بتخويــل 
خــاص مكــن المتهــم الثانــي مــن إتمــام 
كافــة اإلجــراءات مــن خــالل التســجيل 

علــى الموقــع اإللكترونــي عبــر المفتــاح 
بــه  يعلــم  يكــن  لــم  والــذي  االلكترونــي، 
الثانــي  المتهــم  واســتخرجه  موكلهــا 
بالتفويض الذي حصل عليه الســتخراج 

السجل.
ودفعــت المحامية أمام المحكمة ببراءة 
موكلها من االتهام المنســوب إليه؛ وذلك 
لثبوت عدم علمه بواقعة التزوير، عالوة 
على ذلك، فإنه ليس هو من قام بتقديم 
ذلك المستند المزور محل االتهام لوزارة 

الصناعة والتجارة.
وذكــرت أن وقائــع القضيــة تتحصل في 
أن موكلهــا كان قــد رغــب في اســتخراج 
ســجل تجــاري؛ لــذا فقــد أصــدر تفويضا 

الثانــي  -المتهــم  المعامــالت  لمخلــص 
اإلجــراءات  ينهــي  حتــى  بالقضيــة- 
بينهــا  مــن  كان  والتــي  كافــة،  الرســمية 
تقديم كشف حساب بنكي باسم السجل 
وإدخــال مبلــغ 20 ألف دينــار فيه، إال أنه 
تبين فيما بعد أن الكشــف الذي تقدم به 

المخلص مزور، وليس صحيحا.
إبــالغ  بعــد  العامــة  النيابــة  أمــرت  لــذا 
المتهــم  بإحالــة  لهــا  الرســمية  الجهــات 
المعــارض “موكلها” ومخلــص المعامالت 
للمحاكمــة بعدمــا وجهــت إليهمــا تهمتــي 
أنهما في غضون العامين 2014 و2015، 

ارتكبا اآلتي:
أوال: ارتكبــا تزويــرا في محررات خاصة 

هي كشف حساب بنكي منسوب صدوره 
بالطريقــة  المحليــة  البنــوك  أحــد  إلــى 
بنيــة  االصطنــاع  قانونــا، وهــي  المبينــة 

استعمالها كمحرر صحيح.
المــزورة  المحــررات  اســتعمال  ثانيــا: 
تلــك  قدمــا  بــأن  أوال  البنــد  موضــوع 
المحــررات إلى وزارة الصناعة والتجارة 

مع علمهما بتزويرها.

زينب سبت

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف عامل آســيوي الجنســية 
“35 عاًما”، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بسجنه لمدة 5 سنوات وبتغريمه 
مبلــغ 3000 دينــار؛ إلدانتــه بمحاولــة تهريــب مؤثــرات عقلية مخفية بداخــل تجاويف 

أنابيب الجر الخاصة بحقيبته.

وكان المســتأنف قد حضر إلى المملكة 
الدولــي،  البحريــن  مطــار  طريــق  عــن 
معتقــًدا أنــه قادر علــى تهريب أقراص 
ــا لالتجــار فيهــا بالمملكــة،  مؤثــرة عقليًّ
لكــن ضابــط الجمــارك وبعد الشــك في 
الخاصــة بحقيبتــه  الجــر  أنابيــب  أمــر 
األمتعــة  صنــدوق  فــي  كانــت  التــي 
الخاص بالطائرة أمر بتحويل الحقيبة 

للمسار األحمر للتدقيق في تفتيشها.
وبالفعــل تمّكــن الضابط المشــرف على 
العثــور بداخــل  التفتيــش مــن  عمليــة 
تلــك األنابيــب علــى كميــة كبيــرة مــن 
فــي  ــا،  عقليًّ المؤثــرة  “اليافــا”  أقــراص 

حيــن لــم يعثــر بداخــل الحقيبــة علــى 
شــيء يذكر غيــر المالبــس واألغراض 

الشخصية للعامل.
وبعد تجميع كامل الكمية المستخرجة 
بحقيبــة  الخاصــة  األنابيــب  تلــك  مــن 
المســتأنف تبّيــن أن عــدد األقراص بلغ 
ا  1505 قــرص مؤثر عقلــي، ثبت معمليًّ

ا. أنها أقراص “اليافا” المؤثرة عقليًّ
فتــم إحالــة المســتأنف للنيابــة العامــة 
للتحقيق معه، وهناك اعترف أنه جلب 
فعــالً تلــك األقــراص، لكنها الســتعماله 
خصوًصــا  للبيــع،  وليســت  الشــخصي 
وأنها غير متوفرة في مملكة البحرين، 

مبيًنــا أنــه يعمــل لــدى إحــدى شــركات 
المقاوالت منذ قرابة 9 سنين.

وأضــاف أنــه عندمــا ســافر فــي إجــازة 
قبل 4 شــهور إلى دولة آســيوية تعرف 
علــى هــذه النوعية من األقــراص التي 
أدمــن عليهــا، لذا فإنه قّرر شــراء كمية 
كبيــرة قبــل عودته إلــى البحرين حتى 
يستطيع استعمالها أطول فترة ممكنة 
طوال فترة تواجده هنا، وحتى ال يتم 
اكتشــاف أمــره أخفاها بداخــل أنابيب 

جر الحقيبة.
فأحالتــه النيابة العامــة للمحاكمة على 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 17 أبريــل 2018، 
المؤثــر  االتجــار  بقصــد  جلــب  أوالً: 
غيــر  فــي  “الميتامفيتاميــن”  العقلــي 
األحوال المصرح بها قانوًنا، ثانًيا: حاز 
وأحــرز بقصــد التعاطي المؤثــر العقلي 
المشار إليه في غير األحوال المرخص 

بها قانوًنا.

كاميــرا  ضبطتهمــا  خليجيــان،  شــابان  ظــن 
السرعة المثبتة في الشوارع الرئيسة بالمملكة 
وهمــا متجاوزين للســرعة القانونية، فضال عن 
إتيــان كل منهمــا حركــة غير أخالقيــة متعمدة 
تجاه الكاميرا لعلمهما أنها ستقوم بتصويرهما، 
مــن  وســيتمكنا  عليهمــا  القبــض  يتــم  لــن  أنــه 
الخروج من البالد قبل اكتشاف أمر كل منهما، 
معتقدين أنه لن يتم تسجيل المخالفة بحقهما 

إال بعد يوم عمل على األقل.
لكــن تلــك الظنــون خابــت بعدمــا تــم التعميــم 
علــى ســيارتيهما، وتــم القبــض عليهمــا خــالل 
دقائــق معــدودة بفضــل نظــام العمــل الســريع 
العامــة  اإلدارة  ونظــام  الكاميــرا  بيــن  الرابــط 
للمــرور والجمــارك؛ لمنــع أي مــن المخالفين من 
مغــادرة البــالد قبــل محاســبتهم علــى التهــور 
أثنــاء القيــادة. وفــي الواقعتيــن المنفصلتيــن 
قضــت المحكمة الصغــرى الجنائية )المرورية(، 

فــي اليــوم التالي لضبطهمــا، بمعاقبة المتهمين 
الخليجيين بحبس كل منهما لمدة شــهر واحد 
مــع النفــاذ. ودانــت المحكمة كل مــن المتهمين 

بأنهما ارتكبا اآلتي:
أوال: أتــى كل منهمــا فعــال مخــال بالحيــاء فــي 

الطريق العام.
ثانيا: تجاوز كل منهما السرعة المقررة للشارع 
الســرعة  مــن   % 30 مــن  أكثــر  يجــاوز  بمــا ال 

المسموح بها.

اّدعى أنها الستعماله الشخصي كونها غير متوافرة بالبحرين

ضبطـــا باليـــوم التالـــي علـــى ارتكابهمـــا المخالفـــة

5 سنوات آلسيوي حاول تهريب 1505 أقراص مخدرة

حبس خليجيين اعتقدا أن نظام كاميرات السرعة “بطيء”

أّيــدت محكمــة االســتئناف العليا الجنائية معاقبة مســتأنف من أصل ســتة مدانين، تتــراوح أعمارهم ما بين 
16 و24 عاًما، بوضع عبوة متفجرة “وهمية” بالقرب من شــارع الخدمات؛ وذلك بحبســه لمدة 3 ســنوات عما 

أسند إليه من اتهامات.

قــد  درجــة  أول  محكمــة  وكانــت   
قضــت بمعاقبــة ثالثة مــن المتهمين 
فيمــا  ســنوات،   5 لمــدة  بالســجن 
3 ســنوات؛  لمــدة  حبســت اآلخريــن 
لتوافــر العــذر المخفف بحقهــم نظًرا 
بمصــادرة  وأمــرت  ســنهم،  لصغــر 

المضبوطات.
المتهــم  أن  فــي  تتحّصــل  الواقعــة 
األول صنــع هيــكالً محاكًيــا ألشــكال 
المتفجــرات بنــاًء علــى تكليفــه مــن 
أمــّده  والــذي  الثالــث،  المتهــم  قبــل 
بالمــال الــالزم لشــراء مكونــات هــذا 

الجسم الوهمي.

صــالة  عقــب  الواقعــة  وبتاريــخ   
جميًعــا  المتهميــن  تقابــل  المغــرب 
توبلــي،  بمنطقــة  الكائنــة  بالمقابــر 
عــازل  األول بحمــل  المتهــم  قــام  إذ 
الوهمــي  والجســم  “طربــال”  أمطــار 
حمــل  فيمــا  الثانــي،  المتهــم  حملــه 
الباقيــة زجاجات حارقة “مولوتوف” 
وتوجهــوا جميًعا إلى شــارع عيســى 
بــن علي بالقرب من أحــد المجمعات 
الجســم  وضعــوا  حيــث  التجاريــة، 
الوهمــي والطربــال وقامــوا بســكب 
البتــرول وأشــعلوا النيــران بالطربال 

ثم فروا هاربين.

أجراهــا  التــي  التحريــات  وأكــدت 
ضابــط البحث والتحــري برتبة رائد، 
اشتراك المتهمين جميًعا في ارتكاب 
فــي  األول  لهويــة  توّصــل  الواقعــة، 
ذات اليــوم، الــذي اعتــرف بارتكابــه 

للواقعة بمشاركة باقي المتهمين.
وقــال ضابــط آخــر برتبة مــالزم أول 
إن الحريق خمد من تلقاء نفسه وإن 
الجســم الوهمي عبارة عن أسطوانة 
أســالك  بهــا  الحجــم  صغيــرة  غــاز 
وعلبــة  الصــق  وشــريط  كهربائيــة 
بالستيكية خاصة بزيت المحركات.

هذا، وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين 

جميًعــا بتاريخ 16 يناير 2016، أوالً: 
عمــًدا  مجهوليــن  وآخريــن  أشــعلوا 
حريًقــا فــي مــال منقول بأن أشــعلوا 
النار في عازل األمطار وكان من شأن 
ذلــك تعريض حياة النــاس وأموالهم 

لغــرض  تنفيــًذا  ذلــك  وكان  للخطــر 
وآخريــن  وضعــوا  ثانًيــا:  إرهابــي، 
مجهولين بمكان عام نموذج محاكي 
ألشــكال المتفجــرات أو المفرقعــات 
أو تحمــل علــى االعتقــاد بأنهــا كذلك 

وذلــك تنفيــذا لغــرض إرهابــي، ثالًثا: 
حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولين 
عبــوات قابلة لالشــتعال “مولوتوف” 
بقصد تعريض حياة الناس واألموال 

العامة للخطر.

تأييد الحبس 3 سنوات لمدان بالتجمهر ووضع “قنبلة وهمية”

إحالة خادمة إفريقية شرعت بالقتل للطبيب النفسي
ــات ــن ــع ــاة بــــــ8 ط ــ ــص ــ ــاء أدائــــهــــا ال ــ ــن ــ ــة أث ــويـ ــيـ بـــاغـــتـــت آسـ

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى باســتدعاء شــهود اإلثبات بقضية خادمة إفريقية الجنســية، متهمة بالشــروع في قتل أخرى 
آســيوية بمنــزل كفيلهــا أثنــاء أدائهــا لصــاة المغــرب، إذ طعنتهــا 8 مــرات دون أي ســبب مفهوم حتــى للمجني عليها، مدعيــة دفاعها 
الشــرعي عــن نفســها بعدمــا جرحــت نفســها متعمــدة، وقــررت جلســة 8 أبريــل المقبل لســماع أقوالهــم، وكذلــك لعــرض المتهمة على 

مستشفى الطب النفسي للكشف على قواها العقلية وبيان مسؤوليتها عن تصرفاتها من عدمه.

وتتمثــل وقائــع القبــض علــى المتهمــة في 
أن كفيلهــا كان قــد أبلــغ الشــرطة بتعــرض 
خادمــة والــدة زوجتــه للطعــن فــي منزلــه، 
صــراخ  لصــوت  ســماعه  عنــد  أنــه  مبينــا 
المجنــي عليهــا الموجودة حينها في غرفة 
لمعرفــة  للغرفــة  مســرعا  توجــه  خادمتــه 
ســبب صراخهــا، إال أنه تفاجــأ بها مضرجة 
بدمائهــا التــي نزفــت علــى ســجادة الصالة 

التــي كانــت تصلــي عليهــا صــالة المغــرب، 
فتم نقلها على الفور للمستشــفى بواســطة 

سيارة اإلسعاف.
وأضــاف أنــه عنــد رجوعه من المستشــفى 
تبيــن له اختفاء خادمتــه المتهمة، فتوجه 
لجهــاز تســجيل فيديو الكاميــرات األمنية 
خادمتــه  شــاهد  وفيــه  بمنزلــه،  المثبتــة 
تتســور ســور المنــزل وتلــوذ بالفــرار، كمــا 

قــد  كانــت  أنهــا  أيضــا  بالتســجيل  الحــظ 
أخت سكينا من المطبخ وتوجهت بها إلى 
غرفتهــا التــي كانــت تتواجــد بهــا المجنــي 
عليهــا وفيهــا طعنتهــا 8 طعنــات، وحاولت 
تبريــر فعلتهــا مــن خالل طعن نفســها عدة 
مــرات والتســبب لنفســها بجــروح بســيطة 
جلــب  لمكتــب  وتتوجــه  تهــرب  أن  قبــل 
األيدي العاملة الذي اســتقدمها له، والذين 

أبلغوه حينها أنها بحوزتهم.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهــا 
 ،2018 نوفمبــر   21 بتاريــخ  أنهــا  اعتبــار 
شــرعت فــي قتل المجنــي عليهــا عمدا مع 
ســبق اإلصــرار والترصــد بــأن بيتــت النيــة 
لقتلها وأعدت لذلك السكن وباغتتها وهي 
طعنــات  بطعنهــا  وقامــت  بالصــالة  تقــوم 
عــدة قاصــدة من ذلــك قتلهــا فأحدثت بها 
الطبــي،  بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات 
وخــاب أثــر الجريمــة لســبب ال دخــل لهــا 
فيه وهو اســتغاثة المجني عليها بكفيلتها 
بالعــالج  ومداركتهــا  للمستشــفى  ونقلهــا 

الالزم.
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المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة الخارجيــة حــادث إطــالق النار 
اإلرهابــي الــذي وقــع فــي مدينــة أوتريخــت 
بمملكــة هولنــدا، وأســفر عــن مقتــل وإصابــة 
عــدد مــن األشــخاص، مؤكدة تضامــن مملكة 
البحريــن مــع مملكــة هولنــدا الصديقــة ضــد 
التطرف واإلرهاب. وأعربت وزارة الخارجية 

عــن بالــغ تعازيهــا ومواســاتها ألهالــي وذوي 
الضحايــا وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل لجميع 
المصابيــن جراء هذا العمل اإلرهابي، مؤكدة 
الرافــض  الراســخ  البحريــن  مملكــة  موقــف 
العنــف والتطــرف واإلرهــاب  أشــكال  لكافــة 

مهما كانت دوافعه ومبرراته.

البحرين تدين الحادث اإلرهابي في أوتريخت

األربعاء
20 مارس 2019 
13 رجب 1440

Û  أرفــض بشــدة أن يكــون األجنبــي موضــع كراهيــة، أو تمييــز، أو احتقــار؛
بســبب وظيفــة، أو ميــزة وهبتهــا له الدولــة؛ ألن في ذلــك تصادما فجا مع 
ين في المعاملة، ومع القيم والعادات والمبادئ التي نشأنا وربينا  أسس الدِّ
عليها، والتي تلزمنا ألن نحترم اآلخرين بكل إنسانيتهم واختالفاتهم، لكن 

أين هو موضع الخالف إًذا؟
Û  ”موضــع الخــالف في سياســات وممارســات الدولــة، حين ُيقــدم “لألجانب

منــاخ وجــودة حيــاة اســتثنائية، ال يطالهــا المواطــن، بدايتها فــرص العمل 
الجاذبــة، مــرورا بــــ “الباكجــات” المعيشــية األخــرى، والتي تميــزه، وتضعه 

بمرتبه أعلى من المواطن.
Û  الخــالف أيًضــا، فــي ســن القوانيــن المجحفــة، والتــي تضيق الخنــاق على

البحريني، وكأنه آخر االهتمامات، منها على ســبيل المثال وليس الحصر، 
قانــون “الفيــزا المرنــة”، والــذي غّلــب المنافســة التجارية لصالــح األجنبي، 

وأخرج صغار التجار البحرينيين قسًرا من الباب الخلفي.
Û  ،ويالحــظ أيضــا تنامــي الثقافــات المســتوردة الســيئة، كالبصق بالشــوارع

والخــروج باألحيــاء بنصــف “هــدوم”، والــدروس الخصوصيــة، والســياقة 
“البلطجيــة”، والعمــل بأكثــر مــن وظيفــة لــكال الزوجيــن األجنبييــن علــى 

حساب المواطن.
Û  هنالك أيضا، سياســات التهميش والمحاربة بالرزق التي يتبعها الكثير من

األجانب حين يترأسون موظفين بحرينيين في القطاع الخاص تحديدا، 
خاتمتهــا المعروفــة اســتقالة البحرينــي، ليشــغل وظيفتــه أجنبــي، وفقــا 

لسياسية الشللية، وتنفيع األقربين.
Û  ،وأشير للممارسات الجرائمية المتصاعدة، كالُسكر البين في األماكن العامة

وإجهــار الشــذوذ الجنســي، وتزايــد جرائــم الســطو المســلح، والســرقات، 
والممارسات االحتيالية، و “الشحت”، والهروب بالقروض البنكية، وتنامي 

آفة العراك مع المواطنين.
Û  ،هــذه األوضــاع المقلوبة من المســببات التي أوجدت االحتقان لدى الناس

وال لــوم عليهــم، وقبــل أن يرتفــع الصــوت مطالبــا بحقــوق األجنبي، يجب 
أن يرتفع أوال للمطالبة بحقوق المواطن؛ ألنه األصل والســاس واألســاس، 

والبقية مجرد مكمالت.

تحدثوا عن حقوق 
المواطن أوًل

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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“الخليجــي الدولــي لالعتماد” يعــزز فحــص األوزان والمعايير

مقاييس جديدة تنتظر المصادقة الخليجية

 قال الوكيل المســاعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والســياحة، حميد رحمة، إن هناك مقاييس 
جديــدة ســيتم اإلعــان عنهــا بعــد اعتمــاده مــن قبــل مجلــس إدارة هيئــة المقاييــس والمواصفــات الخليجيــة في 
اجتماعهــا المؤمــل انعقــاده فــي مايــو المقبــل ثــم اعتمادهــا مــن الــدول األعضــاء، مبيًنــا أن هناك عــدة مواصفات 

جديدة ودولية في شتى المجاالت.

 وأضــاف علــى هامــش المؤتمــر الخليجي الدولــي لالعتماد، 
أن هذا المؤتمر هو األول من نوع في الخليج، ويعّول عليه 
مركــز االعتمــاد الخليجــي فــي تطويــر منظومتــه التعريفية 
القطاعيــن  فــي  المعنيــة  للجهــات  إليصالهــا  والمعلوماتيــة 
الحكومي والخاص، آمالً أن تصل رسالة المؤتمر وتوصياته 
للجهــات المعنيــة والقطاع الخاص مثل المصانع والشــركات 
والمختبــرات المختلفــة لفحــص المنتوجــات، والتأكــد مــن 

مطابقتها حسب المواصفات الخليجية والوطنية.
ولفــت إلــى أن المؤتمر يعّزز من مكانة قســم فحص األوزان 
والمعاييــر فــي الــوزارة ويرفــع الكفــاءة والمكانــة العلميــة 
لمنتســبي قســم المقاييس، ويعّزز إمكانيــة حصول المختبر 
أو  المطابقــة  علــى  األوزان  لفحــص  الــوزارة  فــي  المحــل 

الشهادة الخليجية.
وافتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة، نادر المؤيد، المؤتمر 
الخليجــي الدولــي لالعتمــاد، وألقــى خــالل المؤتمــر كلمــة 
بّيــن فيهــا أن التقييــس واالعتمــاد مــن المجــاالت الحيويــة 
التــي تتطــور بشــكل مســتمر لتتمكــن مــن تلبيــة احتياجات 
التطــورات المتســارعة فــي المجاالت الصناعيــة والخدمية، 
والمؤتمرات والبرامج التدريبية هي إحدى الوسائل المهمة 
التــي تســاهم فــي اســتدامة المواكبــة للمســتجدات، وفــي 
بنــاء القــدرات الفنيــة للكــوادر المختصــة، وتعزيــز معارفهم 

باطالعهم على البرامج الناجحة والرائدة.
وأضــاف أن هنــاك تعاوًنــا قائًمــا ووثيًقا بيــن وزارة الصناعة 

علــى  الخليجــي  االعتمــاد  ومركــز  والســياحة  والتجــارة 
مســتويات عديــدة، وأن هــذا المؤتمــر نمــوذج واضــح لهــذا 
التعــاون الــذي تتطلــع مــن خاللــه الــوزارة والمركــز مًعــا بــأن 
يكــون منصــة للتعلــم والتشــبيك بيــن جميــع الجهــات ذات 

الصلة.
وأّكــد المؤيــد أن مجــاالت التصنيع والخدمــات القائمة على 
ال  الشــهادات،  وإصــدار  والتفتيــش  والفحــص  االختبــارات 
تكــون لهــا المصداقيــة والثقة مــا لم تتوج أعمالهــا باالعتماد 
ومــن جهــة اعتمــاد تحظــى باالعتــراف الدولــي. مشــيًدا بما 
حققــه مركــز االعتمــاد الخليجي من إنجــازات رغم حداثته، 
حيــث تمكــن وبشــكل ســريع مــن الحصــول علــى اعتــراف 

المنظمات الدولية واإلقليمية لالعتماد في عام 2016. 

226.9 مليار دوالر سوق المطابقة

  بــدوره، قــال مديــر عــام مركــز االعتمــاد الخليجــي، أحمــد 
بفوائــد  ســتعود  الخليــج  دول  إن  كلمتــه  فــي  المطيــري، 
ا من تفعيل نشــاط االعتماد وســتكون  اقتصاديــة كبيــرة جدًّ
المعلومــات والمعــارف  مــن حيــث  ثريــة  المؤتمــر  جلســات 
بمــا يؤكــد ذلــك، مضيًفــا أن حجــم ســوق خدمــات المطابقة 
)الفحــص والتفتيش ومنح الشــهادات للمنتجــات( المعتمدة 
فــي العالــم يبلــغ أكثــر مــن 200 مليــار يــورو)226.9 مليــار 
دوالر(، واستحوذت 3 شركات فقط على حوالي 20 % منه.

وبشــأن مركز االعتماد الخليجي، أوضح أن نشــاط االعتماد 

الخليجــي أنشــئ بنــاء علــى دراســة أعدتهــا هيئــة التقييس 
الخليجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتشخيص 
البنية التحتية للجودة عام 2006 واقتراح التوصيات التي 
مــن شــأنها تعزيــز العمل الخليجــي المشــترك، حيث خلصت 
الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات كان مــن أبرزهــا إنشــاء 
مركــز اعتمــاد خليجي متعــدد االقتصاديــات وحصوله على 

االعتراف الدولي. 
 مــن جانــب آخــر، أكــدت رئيــس الجهــاز العربــي لالعتمــاد 
ARAC، أمينــة أحمــد، علــى اتفــاق الــدول العربيــة بأهميــة 
أنشــطة االعتمــاد وتقييــم المطابقــة فــي تســهيل المبــادالت 
التجاريــة ودعــم الصــادرات وحمايــة المســتهلك، الفتــة إلى 
أن نشــاط االعتماد هو إثبات الثقة في نتائج أنشــطة تقييم 
المطابقــة. وأضافــت أنه يعطي الثقة للنســيج الصناعي في 
الدول العربية إلثبات مطابقة منتجاتها للمتطلبات الوطنية 
والدوليــة ويســهل نفــاذ الصناعــات الوطنيــة إلــى األســواق 
الخارجيــة، مبينة أن الجهــاز العربي لالعتماد ARAC حصل 
فــي العــام 2017 علــى االعتــراف الدولــي كمنظمــة إقليميــة 
لالعتمــاد فــي المنطقة العربية وذلك مــن المنظمات الدولية 
لالعتمــاد الـــILAC و IAF. وبهــذا االعتــراف الدولــي أصبــح 
االعتــراف بنتائــج تقييــم المطابقــة يتعــدى حــدود الوطــن 
تقييــم  أنشــطة  بنتائــج  عالميــا  االعتــراف  ليصبــح  العربــي 

المطابقة العربية.

المؤيد يلقي كلمة في المؤتمر جانب من الحضور 

23 مليار دوالر لمشاريع 
ترفيه بالسعودية

أفــاد التلفزيــون الســعودي أمــس الثالثــاء أن 
العاهل الســعودي الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
أطلــق أربعــة مشــاريع ترفيهيــة فــي العاصمــة 
مليــار   23( ريــال  مليــار   86 قيمتهــا  الريــاض 
دوالر(. وتشمل “مشروع حديقة الملك سلمان” 
و”مشــروع  الخضــراء”  الريــاض  و”مشــروع 

المسار الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”.
وتأتي هذه المشاريع األربعة في إطار تحقيق 
أهــداف “رؤيــة المملكــة 2030 “، ومن المتوقع 
ألــف فرصــة عمــل   70 إيجــاد  فــي  أن تســهم 
جديــدة للمواطنيــن فــي مختلــف القطاعــات، 
كمــا ســتوفر فرًصــا اســتثمارية واعــدة أمــام 
وخارجهــا،  المملكــة  داخــل  مــن  المســتثمرين 
بإجمالــي اســتثمارات تقــّدر قيمتهــا بنحــو 50 

مليار ريال.

الرياض - رويترز

المنامة - بورصة البحرين المنامة - بنا

أقفل مـؤشر البحريـن العام يـوم أمس الثاثاء عند مستوى 1,420.32  بارتفاع وقدره  7.01 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم اإلثنين 
،فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسامـــي عنــد مســتوى 812.23  نقطــة حيث حافظ على مســتوى إقفالـــه مقارنـــة بـإقـفـالـــه 

السابـق.

و تــداول الـمستثـــمرون بـــورصة البحريـــن  8.52 مليــون ســهم، 
بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا  2.58 مليــون ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا مــن 
تعامالتـــهم  الـمستثـــمرون  ركــز  حيــث  صفقــات،   103 خــالل 
علــى أســهم  قطــاع البنــوك التجارية والتي بلغت قيـــمة أســهمه 
مــن  نســبته 87.13%  مــا  أي  ديـنـــار  مليــون    2.25 الـمتداولـــة 
القيـــمة اإلجـمـــالية للتداول وبكـــمية قدرها 6.95 مليون  ســهم، 

تـم تنفيذها من خالل 73 صفقة.
وجــاء البنــك األهلــي المتحــد في الـمركـــز األول إذ بـــلغت قيـــمة 
أسهمه  الـمتداولـة 1.82 مليون ديـنـار أي ما نسبته %70.82 من  
إجـمـالـــي قيـــمة األسهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرها 5.76 مليون 

سهم ، تـم تنفيذها من خـالل 50 صفقة.
أمـــا الـمركـز الـثـــاني فكـان لـبنك البحرين والكويت بقيـمة قدرها  
384.56 ألف ديـنـــار أي ما نسبته  %14.92 من إجـمـالـــي قيـــمة 
تـــم  ســهم،  ألــف   788.91 قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم 

تنفيذها مـن خـالل 16 صفقة.

ثـم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية  بقيـمة قدرهـا 120.55 
ألــف  ديـنـــار أي مــا نســبته %4.68 مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا 1.23 مليــون ســهم، تـــم تنفيذها من 

خالل 8 صفقات.

عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية “أيوفي” االجتماع العاشر لمجلس الحوكمة واألخاقيات مؤخًرا 
بمكتب أيوفي، بضاحية السيف، في البحرين. 

لمعيــار  اإلرشــادي  الدليــل  المجلــس  وناقــش 
يهــدف  الــذي  الخارجــي  الشــرعي  التدقيــق 
إلــى وضــع دليــل إجرائــي مفصــل عــن كيفيــة 
وتوثيقــه،  الخارجــي  الشــرعي  التدقيــق  أداء 
اإلجــراءات  قواعــد  بيــان  إلــى  باإلضافــة 
ارتبــاط  عمليــة  ألداء  الرئيســية  واالعتبــارات 
التدقيق الشرعي الخارجي، واألدلة اإلرشادية 
ذلــك  فــي  بمــا  اإلداري  بالتسلســل  المتعلقــة 
التخطيــط وتقييم المخاطر والتنفيذ، وبرامج 

العمل المتعلقة بالجوانب الشرعية.
الحوكمــة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
واألخالقيــات بأيوفي، الشــيخ عصام إســحاق 
“إن التدقيــق الشــرعي الخارجــي يعــد من أهم 
الشــرعية.  الحوكمــة  الرئيســة إلطــار  الدعائــم 
الشــرعي  التدقيــق  اســتقاللية  تعــد  حيــث 
للحفــاظ  مهمــة  أداة  وشــموليته  الخارجــي 
اإلســالمية  الماليــة  المؤسســات  نزاهــة  علــى 

هــذه  تأتــي  وبالتالــي  وديمومتهــا،  وســمعتها 
اإلرشــادات اســتكماالً لمعيار التدقيق الشرعي 
الخارجــي “الصادر في مارس 2018”، بما يلبي 
جميــع متطلبــات الجانــب التطبيقــي ألصحاب 

المصالح في الصناعة المالية اإلسالمية”. 
االستشــارية  الورقــة  المجلــس  ناقــش  كمــا 
الــذي  المعــدل  األخالقيــات  ميثــاق  لمشــروع 
يهــدف إلــى تعزيز ميثــاق األخالقيــات الصادر 
المهنييــن  إلــى  الموجــه   ،2003 ينايــر  فــي 
الماليــة  الصناعــة  قطــاع  فــي  والعامليــن 
أيًضــا مجموعــة  المجلــس  وقــّدم  اإلســالمية. 

مــن اآلراء والتوصيات حول المعيار المشــترك 
الــذي تعتزم أيوفــي ومجلس الخدمات المالية 

اإلسالمية إصداره.
مــن جانبــه، قــال األميــن العــام باإلنابــة، عمــر 
األنصاري “انطلق مشــروع ميثــاق األخالقيات 
ميثــاق  تطويــر  بهــدف   2017 ينايــر  فــي 
أخالقيات، وميثاق سلوك، المهنيين والعاملين 
فــي الصناعة المالية اإلســالمية. وأجرى فريق 
العمــل المكلــف بالمشــروع 58 مقابلــة في أربع 
دول )البحريــن، باكســتان، تركيــا، واإلمــارات(، 
علــى أن يســتكمل هــذا المقابــالت لتصــل إلــى 
125 مقابلــة علــى األقــل، فــي 12 دولــة حــول 
العالــم. ووافــق المجلس على الدراســة األولية 
والورقــة االستشــارية، ومــن المتوقــع إصــدار 

مسودة المعيار قبل نهاية العام الحالي”.
ونظر المجلس في اقتراح تطوير معيار بشأن 

“الفتوى الشرعية/ صناعة القرار الشرعي”.
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ديـنـــار مليــون  بـــ2.6  ســهم  مليــون   8.5 تــداول  بالبحريــن الحوكمــة  اجتمــاع مجلــس  الهيئــة عقــدت 
“البورصة” تكسب 7 نقاط“أيوفي” تناقش التدقيق الشرعي الخارجي

20 مارس 2019 األربعاء
13 رجب 1440

“استيــراد”: إستـراتيجيــة جــديــدة تعـدينـا للـربحيــة
ــام كـــبـــيـــرة ــ ــ ــج ــ ــ ــأح ــ ــ ــى قـــــــيـــــــادة اســــــتــــــثــــــمــــــارات ب ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــم ــ ــت ــ ــع ــ ت

قال رئيس مجلس إدارة شركة استيراد االستثمارية هشام الريس إن الشركة تبحث إطاق إستراتيجية جديدة تعيدها إلى القوة والربحية المرتفعة. 
وأوضح على هامش اجتماع الجمعية العمومية أمس، أن الفكرة تكمن في دخولها باستثمارات كبيرة على أن تكون قائدة لهذه االستثمارات، بخاف 

طريقة العمل السابقة، والتي تركزت على الدخول باستثمارات بحصص صغيرة.

بطريقتيــن  ســيكون  التنفيــذ  أن  الريــس  وبيــن 
األولى من خالل تجميع شــركاء وبأحجام كبيرة، 
فيما تتضمن الطريقة الثانية استقطاب وتوظيف 
االستثمارات واألخذ من األفراد، وهو أمر يحتاج 

ترخيصا من الجهات المعنية.
وأشــار إلى أن الشــركة لديها الخبرة الكافية التي 
تمكنها من االنطالق من جديد، مؤكدا أن المسألة 
العالقــة  واألمــور  االســتثمارات  تنظيــف  تحتــاج 

السابقة.
أكــد  الشــركة  ربحيــة  تراجــع  أســباب  وحــول 
فــي  تعمــل  بالماضــي  كانــت  الشــركة  أن  الريــس 
مجــال االســتيراد، حيــث عملــت بقطاعــات مهمــة 

الوقــت،  ذلــك  فــي  الســوق  ظــروف  واســتثمرت 
ولكــن اآلن تغيــرت األحــوال ودخــل العديــد مــن 
المنافســين على القطاعات نفسها؛ األمر الذي قلل 

حجم األعمال والذي انعكس على األرباح.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  قــال  ذلــك،  إلــى 
عبدالرحمــن جمشــير إن الشــركة كانــت بالماضــي 
تعمل في استيراد األسمنت واألرز والسكر، وكان 
لديهــا حــق امتياز بذلك األمــر الذي كان يدر عليها 
أرباحــا جيــدة مع غياب المنافســة، وهــو أمر تغير 

اآلن مع تغير ظروف األسواق.
جــدول  علــى  العموميــة  الجمعيــة  ووافقــت 
األعمــال الــذي تضمــن تحويــل مليونــي دينــار من 

االحتياطات إلى حســاب األرباح المستبقاة وذلك 
حمايــة مــن أي عــارض غيــر متوقــع مــن العمليات 
االســتثمارية المســتقبلية، وتحويــل 486.4 ألــف 
األربــاح  إلــى   2018 العــام  أربــاح  صافــي  دينــار 

المستبقاة.
كمــا اتفــق علــى عــدم توزيــع أربــاح نقديــة علــى 

المساهمين عن العام 2018.
أســهم  شــراء  علــى  كذلــك  المســاهمون  ووافــق 
الخزينــة بمقــدار ال يتعــدى 10 % مــن رأس المال 
المدفوع والمكون من 14 مليون سهم، للمحافظة 
وتوفيــر  الســوق  فــي  الشــركة  ســهم  ســعر  علــى 

السيولة.

وأبــرأت الجمعيــة العموميــة ذمــة مجلــس اإلدارة 
الســابق عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهم عن الســنة 
الماليــة 2018، كمــا وافقــت علــى قبــول اســتقالة 
خالــد حســين تقــي وعبــدهللا أحمد كمــال )ممثلي 
شــركة أصــول االســتثمارية( مــن مجلــس اإلدارة، 

وتعييــن هشــام الريــس ورازي المرباطــي أعضــاء 
جــدد فــي المجلــس، ممثليــن عــن شــركة منــارات 
ديســمبر   20 تاريــخ  مــن  القابضــة  االســتثمارية 
أرباحــا  الماضــي  العــام  الشــركة  2018. وحققــت 

صافية بلغت نحو نصف مليون دينار.

مجلس إدارة استيراد 

المؤيد: تعاون وثيق بين 
“التجارة” ومركز االعتماد

المحرر االقتصادي من المنامة

زينب العكري من المنطقة الدبلوماسية

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

أكــد رئيــس جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة النائــب 
أحمد الســلوم أن “ صادرات البحرين” يعد واحدا من أهم الخطوات التي اتخذتها 
حكومــة البحريــن للدفــع قدًمــا وبقوة فيمــا يتعلق بآليــة تطوير  االقتصــاد الوطني 
وتحويــل دفــة الميــزان التجــاري، وذلــك فــي حــال نجــاح المشــروع بشــكل عملــي 
وتطبيق الخطط التي  وضعت بشأنه في إطار من الفعالية واإليجابية المطلوبة.

زيــادة  باتجــاه  الدفــع  أن   وأضــاف 
ســبيل  أنجــح  هــو  المحليــة  الصــادرات 
ال  إذ   ، الوطنــي  باالقتصــاد  للنهــوض 
 توجد صادرات من دون صناعة وزراعة 
ومنتجــات بحرينيــة مميــزة، وهــذا هــو 
صلــب التطور االقتصــادي المطلوب في 
 الفتــرة الراهنة، ســواء من حيث التغيير 
النوعــي باالعتمــاد علــى الصــادرات غير 
النفطيــة وتقليــل االعتمــاد علــى النفــط 
 ومشتقاته كمصدر أساس في الميزانية، 
أو التغيــر الكيفي في رفع كفاءة المنتج 
البحريني وجعله ســلعة تنافسية  مميزة 
وغــزو  خارجًيــا  التوجــه  علــى  قــادرة 
التغيــر  إلــى  إضافــة  جديــدة،  أســواق 
الكمــي في تطوير قطاعات التكنولوجيا 
والخدمات  والصناعة والزراعة الوطنية 
بــكل أشــكالها وزيــادة إنتاجيتهــا لتكفي 
السوق المحلية وإيجاد فائض للتصدير.

نجــاح  “فــرص  أن  الســلوم    وأوضــح 

صادرات البحرين  كبيرة فعلًيا خصوصا 
للتعــاون  الكبيــرة  الرغبــات  ظــل  فــي 
جانــب  مــن  البحريــن  مــع  االقتصــادي 
العديــد مــن دول العالــم الصديقة، حيث 
فــي  الممكنــة  التســهيالت  كافــة  توفيــر 
هــذا الصدد، بمــا في ذلك إنشــاء مصانع 
مشــتركة بضمانــة الحصــول  علــى كافــة 

إنتاجها للتصدير الخارجي”.

الدفع باتجاه زيادة الصادرات

أحمد السلوم
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نيابة عن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، الشــيخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة، صباح أمس معرض الشرق األوسط الحادي والعشرين للنفط والغاز )ميوس 2019(، وذلك بمركز 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأعــرب الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا عــن 
صاحــب  إلــى  والتقديــر  الشــكر  خالــص 
علــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
تفضل ســموه برعاية المؤتمــر والمعرض 
المصاحــب لــه، وهــو مــا يعكــس حــرص 
النفطيــة،  الصناعــات  دعــم  علــى  ســموه 
للقيــام  لهــا  التســهيالت  كافــة  وتوفيــر 
الوطنــي  االقتصــاد  رفــد  فــي  بدورهــا 
وخدمــة منظومــة التنميــة الشــاملة التي 
تشــهدها البحريــن فــي كافــة القطاعــات، 
الملكــي  الســمو  صاحــب  تحيــات  ناقــال 
رئيــس الوزراء إلــى القائمين على تنظيم 
وتمنيــات  فيــه،  والمشــاركين  المعــرض 
فــي  والنجــاح  بالتوفيــق  لهــم  ســموه 
النفــط  صناعــات  تطويــر  فــي  اإلســهام 
بأهميــة  الشــيخ عبــدهللا  والغــاز، منوهــًا 

هــذا الحــدث العالمــي ومــا يتضمنــه مــن 
منتجــات تمثــل أحــدث مــا توصلــت إليه 
قطــاع صناعــة  فــي  الحديثــة  التقنيــات 
المعــرض  يشــكله  ومــا  والغــاز،  النفــط 
الخبــرات  لتبــادل  ســانحة  فرصــة  مــن 
والمعلومــات بيــن الخبــراء والمختصين. 
وأكــد الشــيخ خالــد أن احتضــان المملكة 
لهــذا التجمــع العالمــي الــذي يجمــع أهــم 
ســقف  تحــت  النفطيــة  الشــركات  وأبــرز 
واحــد، يترجــم اهتمام الحكومة برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، 
بهــذا القطــاع ليكــون مواكبًا علــى الدوام 
ألحدث النظم العالمية، فضالً عن تعظيم 
الوطنــي  االقتصــاد  لصالــح  مردوداتــه 
التنميــة  لعجلــة  رئيســًا  محــركًا  بوصفــه 

االقتصادية.

وقــال “إن االســتثمار في قطاع صناعات 
النفــط والغــاز يمثل أحد أهــم المرتكزات 
لتنويع القاعدة االســتثمارية والصناعية، 
للصناعــات  آفــاق جديــدة  فتــح  أن  كمــا 
المضافــة  القيمــة  مــن  يعظــم  النفطيــة 
لمردوداتــه، الســيما فــي ظــل مــا يمتلكــه 
وإمكانيــات  وفــورات  مــن  القطــاع  هــذا 
توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين”.
 ويأتــي تنظيــم )ميــوس 2019( مــن قبل 
العالميــة،  البتــرول  مهندســي  جمعيــة 
وآن  العربيــة،  المعــارض  إدارة  وشــركة 
بالتعــاون  إيفنتــس،  إكزبيشــن  ورد  أول 
مــع الهيئة الوطنيــة للنفط والغاز، وبدعم 
اإلقليميــة  النفطيــة  الشــركات  مــن  عــدد 

والعالمية.
الشــيخ  النفــط،  وزيــر  أكــد  مــن جانبــه،   

محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، أنــه علــى 
الرغــم من التحديــات الراهنــة والتقلبات 
في أســعار النفط على المستوى العالمي، 
إال أن االســتثمار فــي قطــاع الصناعــات 
النفطيــة ال يــزال واعــدًا ويشــهد تطــورًا 
مســتمرًا، الفتــًا إلى حــرص البحرين على 

تطوير صناعة النفط بما يعزز من قدرتها 
علــى تحقيــق عوائد تســهم فــي النهوض 

باالقتصاد الوطني. 
ويشــارك فــي )ميــوس 2019( أكثــر مــن 
200 عــارض يمثلــون مختلــف الشــركات 
النفطية العالمية من 25 دولة كالسعودية 

والصيــن  وكنــدا  وأســتراليا  والكويــت 
والبرازيــل والدنمارك والواليات المتحدة 
وماليزيــا  وروســيا  وتركيــا  األميركيــة 
وغيرهــا مــن دول العالــم التــي عرضــت 
شركاتها أحدث ما توصلت إليه التقنيات 

الحديثة في هذا المجال المهم.

الصناعات النفطية مرتكز لتنويع قاعدة االستثمار
ــوزراء ــ ال ــس  ــي رئ ــن ســمــو  نــيــابــة ع ــوس 2019”  ــي “م ــن  ــدش ــداهلل ي ــب ــن ع ــد ب ــال خ

الشيخ خالد بن عبدالله مفتتحا معرض “ميوس 2019”

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد عــن إطــاق خدمــة بوابــة دفــع إلكترونيــة جديدة، وهــي عبارة عــن منصة قويــة للتجارة 
اإللكترونية تتيح للتجار قبول جميع أنواع المدفوعات إلكترونيًا بشكل آمن وموثوق مع ضمان راحة أكبر واطمئنان 

للشركات والمؤسسات التجارية وعمائها عند اجراء معامات البيع والشراء عبر اإلنترنت. 

وتقبــل بوابة الدفع اإللكترونية الجديدة الخاصة باألهلي المتحد 
بطاقــات االئتمــان الصــادرة محليــًا وعالميــًا، بما في ذلــك بطاقات 
وبطاقــات  الخصــم  بطاقــات  إلــى  باإلضافــة  وماســتركارد،  فيــزا 
الدفــع المســبق والمعامــالت التــي تتــم مــن خــالل شــبكة بنفــت، 
البنيــة التحتيــة الوطنيــة للدفــع. وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، توفــر 
هــذه المنصــة، المؤمنة بنظام أمان ثالثي األبعاد، مرونة أكبر ألنها 
تدعــم العمليــات متعــددة العمــالت والبلــدان. وقال نائــب الرئيس 

التنفيــذي للمجموعــة - الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك، 
سوفرات سيغال “يسعدنا بدء العمل من خالل منصة بوابة الدفع 
اإللكترونــي الجديــدة لدينــا، مــا يجعــل الجيــل التالــي مــن تقنيــة 
المدفوعات متاحًا اآلن لعمالئنا الكرام في البحرين، ومن المتوقع 
أن تشــهد المنطقــة نمــوًا هائــالً فــي عمليــات التجــارة اإللكترونية 
علــى مــدار األعــوام المقبلــة، ويقــف البنك فــي وضع ممتــاز لدعم 

التجار وتلبية احتياجاتهم المتطورة في السوق”.

أصدرت جمعية المهندسين البحرينية تعميما إلى كافة أعضائها ومنتسبيها ممن يحق 
لهم التصويت الحرص على حضور االجتماع الثاني للجمعية العمومية اليوم األربعاء 

20 مارس 2019، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول.

 4 علــى  مترشــحين  ســتة  ويتنافــس 
مقاعــد بمجلــس إدارة الجمعيــة، وهــم 
مهــدي الجــالوي، ريــم العتيبــي، محمــد 
الخزاعي، أيمن ناصر، هيثم القحطاني، 

وجواد الجبل.
وذكــرت الجمعيــة أعضائها ومنتســبيها 
ممــن يحق لهــم التصويت بأنها ســتعقد 

اجتماعهــا الثالــث في حال عدم اكتمال 
النصــاب القانوني في االجتمــاع الثاني 
بعد نصف ساعة منه، وسيكون النصاب 
االجتمــاع  لعقــد  المطلــوب  القانونــي 
أعضــاء  مــن  فقــط   % 10 هــو  الثالــث 
لهــم  يحــق  الذيــن  العموميــة  الجمعيــة 

التصويت.

“المهندسين”: 6 مترشحين لـ 4 مقاعد“األهلي المتحد”: بوابة دفع إلكترونية جديدة

المنامة - األهلي المتحد
الجفير - المهندسين البحرينية

المنامة - بنا | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - البركة

أعلن بنك البركة اإلسالمي البحرين، أن 
فرعه بالمنطقة الدبلوماســية سيتوقف 
عــن خدمــة العمالء الكــرام اعتبــاًرا من 
تاريــخ 18 أبريــل 2019، وذلــك تماشــًيا 
مــع اســتراتيجيته بالتوســع فــي مجال 
الرقمية.وضمــن  المصرفيــة  الخدمــات 
الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  مســاعيه 
بتحويــل  البنــك  ســيقوم  لعمالئــه، 
معامــالت عمالء المنطقة الدبلوماســية 
خليــج  بمنطقــة  الرئيســي  فرعــه  إلــى 
مــن  عــدًدا  يقــدم  والــذي  البحريــن، 
الخدمــات والتســهيالت اإلضافية الغير 
متوفرة في فرع المنطقة الدبلوماسية. 
وقــال نائــب المديــر العام للبنــك، طارق 
كاظــم “ بعــد دراســة شــاملة لتوجهــات 
علــى  واالطــالع  الحالــي  الســوق 

متطلبــات واحتياجــات عمالئنــا الكرام، 
قررنــا اتخــاذ هــذه الخطــوة اإليجابيــة 
والمناســبة لتعزيــز وجودنــا فــي مجــال 
الخدمــات المصرفية الرقمية. وانطالًقا 
من توجهات مصرف البحرين المركزي، 

الخدمــات  مــن  المزيــد  تقديــم  نعتــزم 
لتوفيــر  اإلنترنــت  عبــر  والتســهيالت 
أقصــى درجــات الراحــة لعمالئنا. حيث 
جميــع  تنفيــذ  مــن  العمــالء  ســيتمكن 
معامالتهــم وتقديــم أي استفســار مــن 
خــالل البوابــة اإللكترونيــة للبنــك فــي 
أي وقــت ومــن أي مــكان دون الحاجــة 

لزيارة أي من فروعنا.”
وأضــاف “ ومــع زيــادة التوجــه الرقمــي 
للخدمــات المصرفيــة، ما زالــت الحاجة 
للفروع التقليدية ملحة، خاصة إلجراء 
المعامالت والخدمــات األكثر تخصًصا، 
وبالتالــي حرصنــا علــى إعــادة توجيــه 
الدبلوماســية  المنطقــة  فــرع  عمــالء 
لفرعنــا في خليج البحريــن، والذي يعد 

أهم وأكبر فروعنا في المملكة”.

طارق كاظم 

ــبــنــك لــلــتــطــور الــرقــمــي ضــمــن إســتــراتــيــجــيــة ال

“البركة” يوقف فرعه بـ“الدبلوماسية”

ضاحية السيف - هيئة االتصاالت

تطرق مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت 
بالبحرين إلى آخر المســتجدات والتطورات 
بشــأن مشــروع فصل شــركة بتلكو وأحدث 
مراحــل ونتائج المشــروع معرًبا عن تقديره 
البالــغ لجهــود الهيئــة البنــاءة فــي متابعتهــا 
وتنفيــذ  بتلكــو  فصــل  عمليــة  لمســتجدات 
المشروع بشكل فعال. وأثنى المجلس على 
جهــود الهيئة الكبيرة في العمل نحو إنشــاء 
شــبكات الجيــل الخامــس مــن خــالل توفير 
تراخيــص  ومنــح  الــالزم  التــرددي  الطيــف 
التــرددات الكافية حرًصا منهــا على مواكبة 
فــي  والتطــورات  المســتجدات  أحــدث 
لصالــح  االتصــاالت  وخدمــات  تكنولوجيــا 

المستهلك في البحرين.
جــاء ذلك في اجتمــاع المجلس األول للعام 
الجــاري فــي مقــر الهيئــة بضاحيــة الســيف، 

مشــيدا بالتطــور الــذي أحرزتــه الهيئــة فــي 
الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة  مشــاريع  إنجــاز 
تحقيــق  فــي  التقــدم  وكذلــك  لالتصــاالت، 
الهــدف المحــدد فــي الخطــة المتمثــل فــي 
البصريــة  إنشــاء شــبكة اتصــاالت لألليــاف 
الشــبكة  إقامــة  ســتدعم  بدورهــا  والتــي 

الوطنية للنطاق العريض. 
وأشار المجلس إلى مسألة تنظيم وتصحيح 
أوضاع أبراج االتصاالت في البحرين لما لها 
من أهمية للمســتهلكين في القطاع، مشــيًدا 
بمســاعي الهيئة واإلجــراءات التي اتخذتها 

لتصحيح أوضاع أبراج االتصاالت .

اجتماع مجلس إدارة هيئة االتصاالت

ـــو ـــل بتلك ـــروع فص ـــورات مش ـــع تط ـــاالت” تتاب “االتص

جهود إلنشاء شبكات الجيل الخامس

وزير النفط: نقاشات إلنشاء مصنع للميثانول في تركمانستان

كشــف وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن وجود نقاشــات إلنشــاء مصنع إلنتاج الميثانول في تركمانستان، 
إذ طرحت فكرة إنشائه؛ نظًرا لوجود مساٍع لتأسيسه.

وأوضــح الوزيــر للصحافييــن علــى هامــش 
افتتــاح معــرض ميــوس 2019 صباح أمس 
أن النقــاش يدور حول إمكان إنشــاء مصنع 
ســيتم  كمــا  تركمانســتان،  فــي  للميثانــول 
دعوتهــم لالطــالع عــن كثــب علــى المصانــع 
فــي البحريــن خصوًصــا أن شــركة “جيبــك” 
معنية بمعالجة غاز الميثان؛ نظًرا لتوفر هذا 
الغاز بكميات كبيرة في تركمانستان، والتي 

تطمح الستغالله على أرضها.
التفاهــم  مذكــرات  توقيــع  أن  إلــى  وأشــار 
بيــن البلديــن تعتبــر الخطوة األولى، مشــيًرا 
أكبــر  علــى  تحتــوي  تركمانســتان  أن  إلــى 
تطــوًرا  وتشــهد  عالمًيــا،  الغــاز  احتياطــات 

كبيًرا، وتتطلع إلى النمو.
لهــا  إلــى أن البحريــن كانــت  ولفــت الوزيــر 

تــم فيهــا اكتشــاف  بلــد  تجربــة، فهــي أول 
الغــاز فــي المنطقــة، وتســتهلك إنتاجهــا من 
الغــاز محلًيــا، مشــيًرا إلــى أن شــركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات “جيبك” تعد شركة 
مثاليــة بإنتــاج اليوريا والميثانــول، وحائزة 
على أفضل الجوائز في السالمة والكفاءة.

وكانــت مذكــرة تفاهــم وقعــت بيــن شــركة 

الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات “جيبــك” 
وتوركمــان غــاز لدراســة مشــاريع في مجال 
البتروكيماويــات، كمــا وقعــت مذكرة تفاهم 
بيــن شــركة “جيبــك” وتوركمــان كيميــا فــي 
منتــدى  فــي  الكيماويــة،  األســمدة  مجــال 

األعمال البحريني التركمانستاني.
وتطــرق الوزير إلى أن العامــل األكبر لزيادة 
إيــرادات الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز في 
موازنــة الدولة للســنتين 2019 – 2020، هو 
تقديــر ســعر البرميل، مشــيًرا إلى أن مؤشــر 
الســوق ألســعار النفط فيه تــوازن وهذا أمر 

إيجابي.
ولفــت إلــى وجــود محــاوالت لزيــادة إنتــاج 
الحقــول في العام الجــاري، مبيًنا أن صناعة 
إنتــاج  النفــط تتعامــل دائًمــا مــع انخفــاض 

الحقول؛ لذا يجب القيام بعمليات مســتمرة 
إلبقاء اإلنتاج على مستواه وزيادته، مشيرا 

إلى العمل على تطوير حقل البحرين.
وأضاف وزير النفط إجراء عمليات المســح 
للقواطــع البحرية يجري حالًيــا، لرفع كفاءة 

المعلومــات المتوفــرة، ليتــم مســتقبال دعوة 
الشــركات للتنقيــب فــي القواطــع البحريــة، 
مؤكدا أن توفر المعلومات الكافية ســتؤدي 
فــي  للتنقيــب  العالميــة  الشــركات  لجــذب 

القواطع البحرية.

النفــط  أســعار  ارتفــع  كلمــا  أن  إلــى  وأشــار 
سينعكس ذلك على أوضاع السوق، وارتفاع 
عدد الشــركات الراغبة في االســتثمار، وفي 
الوقــت ذاتــه تعمــل الهيئــة الوطنيــة للنفــط 
والغــاز على رفــع كفاءة المعلومــات، إذ كلما 
تشــجيع  إلــى  ذلــك  أدى  المعلومــات  زادت 
الشــركات علــى االســتثمار، الفًتــا إلــى قيــام 
كفــاءة  برفــع  للهيئــة  التابعــة  الشــركات 
المعلومات؛ ترقًبا لتحســن األسعار مستقبال 
ووقتهــا، فإن الشــركات ســتعمل علــى زيادة 

ميزانياتها المرصودة لالستكشاف.
أكــد   ،2019 ميــوس  مؤتمــر  وبخصــوص 
الشــيخ محمــد بــن خليفــة أن المؤتمــر فــي 
نسخته هذا العام يستعرض أبحاث الشباب 
مــع  خصوًصــا  والبحرينييــن  الخليجييــن 
تطــور المعرفــة والعلــم بالمجــال الهندســي 

للبترول والنفط الصخري والغاز العميق.

وزير النفط مصرحا للصحافيين

سوفرات سيغال

أمل الحامد من السنابس | تصوير: رسول الحجيري

العامل األكبر 
لزيادة لإليرادات 
هو تقدير سعر 

البرميل
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة منيزيز كونسلتينغ ش.ش.و لمالكها أنتوني مينزيز 

سجل تجاري رقم 114046

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم  إليه 
إليها ش���ركة أنفال ألصحابها احمد خليل القاهري ومش���اركوه )شركة تضامن( نيابة 
عن ش���ركة منيزي���ز كونس���لتينغ ش.ش.و لمالكها أنتوني مينزيز المس���جلة بموجب 
القي���د رقم 114046، بطلب تصفية الش���ركة تصفية اختياريا وتعيين ش���ركة أنفال 

ألصحابها احمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن( مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عن���وان المصفي: ش���ركة أنف���ال ألصحابها احمد خليل القاهري ومش���اركوه )ش���ركة 

تضامن(
رقم الموبايل: 33609999 )973+(

mshehad@anfal.bh :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -29333( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعل���ى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عادل علي عبدالوهاب رجب

االسم التجاري الحالي: خليج دلمون لمقاوالت التنظيف
االسم التجاري: خليج دلمون لبيع الصابون والمنظفات

قيد رقم: 6-20322

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة األلوان س���تاندر البحرين القابضة ش.ش.و لمالكها محمد 
ظفر اقبال ، المس���جلة بموجب القيد رقم 120392، طالبين تغيير االس���م التجاري 
من   ش���ركة األلوان س���تاندر البحرين القابضة ش.ش.و لمالكها محمد ظفر اقبال 

إلى شركة األلوان ستاندر البحرين ش.ش.و لمالكها محمد ظفر اقبال
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة عي���د اكس���برس للتخلي���ص الجمرك���ي ذ.م.م ، المس���جلة 

بموج���ب القيد رق���م 76051-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من عيد اكس���برس 

للتخليص الجمركي ذ.م.م إلى عيد أكسبرس للتجارة والخدمات ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )30187( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري شركة األلوان ستاندر 
البحرين القابضة ش.ش.و لمالكها محمد ظفر اقبال

القيد: 120392 

 تاريخ: 6/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عيد اكسبرس 
للتخليص الجمركي ذ.م.م

القيد: 1-76051 

 تاريخ: 17/3/2019
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+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

قريًبا جًدا
السعر اقل في المحرق !

فرصـة للمطورين العقاريين و المستثمرين

حسني علي: 39442411 - أحمــد ثامـــــــر: 36799711 -  عباس علــــي: 36600656 

علي ضيـف: 36700722 - جعفر النكــــال : 36779771  -  أحمد سلمان : 36744700 

د.محمــــد: 39752929  - صادق الشاخوري : 36026222  -  علــي أمراللـه: 36026333
Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

مركز اإلتصاالت ورعاية الزبائن:  
هاتف: 17564400 - فاكس: 17564440
خط ساخن الستقبال املقترحات و التطوير -  

يعمل على مدار الساعة - 17582958

قسائم متعددة  التصانيف والمساحات : 
تجارية ، استثماريةسكنية , مشاريع خاصة 

بجانب ديار المحـرق 

جزر أمواج , البسيتين

قاللي و الدير

سهولة استخراج 

إجازة البناء

الوثائق 
جاهزة

جميع شوارع

المخطط  مرصوفة

كافة الخدمات متوفرة

 من كهرباء وماء

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة مودز للعالقات العامة - ش���ركة تضامن 
بحرينية  المس���جلة بموجب القيد رقم 125443، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السيد/  السيدحسين مجيد رضي محفوظ مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيدحسين مجيد رضي محفوظ

رقم الموبايل: 3333160 )973+(

بن���اء على قرار الش���ركاء في مجوه���رات كاميا ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 
117924-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد/  ف���وزي عبدهللا حس���ين 

ابراهيم عباس مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فوزي عبدهللا حسين ابراهيم عباس

رقم الموبايل: 39444313 )973+(
fawzi@al-fawz.com

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة أمين وأبن���اؤه للتخليص ذ.م.م ، المس���جلة بموجب القيد 

رق���م 105626، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من أمين وأبن���اؤه للتخليص ذ.م.م 

إلى أمين وأوالده إلدارة العقارات ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أمين وأبناؤه 
للتخليص ذ.م.م

القيد: 105626 

 تاريخ: 12/3/2019

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة مودز للعالقات العامة - شركة 

تضامن بحرينية 
سجل تجاري رقم 125443

القيد: 125443 

 تاريخ: 19/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة
مجوهرات كاميا ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 1-117924

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )CR2019 -35289( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 122756 

 تاريخ: 18/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة التسجيل
اعالن رقم )35934( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة 

القيد: 74390 

 تاريخ: 16/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
اعالن رقم )1( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى 
شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 118630 

 تاريخ: 16/3/2019

تعل����ن إدارة التس����جيل ب����وزارة الصناعة والتجارة والس����ياحة بأنه قد تق���دم  إليه إليها 
مال���ك ش���ركة حس���ن المغرب���ي للوس���اطة ش.ش.و لمالكها حس���ن عل���ي احمد 
عل���ي المغرب���ي  المس���جلة بموجب القيد رق���م 122756 طالبا تحويل الش���كل   
القانوني للش���ركة المذكوة إلى ش���ركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال وقدره 

5000 دينار، بين لكل من :
1.محمد بن منصور بن احمد الناصر

2.حسن علي احمد علي المغربي
وتغيير االس���م التجاري من شركة حس���ن المغربي للوساطة ش.ش.و لمالكها 

حسن علي احمد علي المغربي الى شركة حسن المغربي للتجارة ذ.م.م
فعل����ى كل م����ن لديه اعت����راض التقدم باعتراض����ه إلى اإلدارة المذكورة خ����الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليه 
إليه���ا اصحاب ش���ركة أركان النهض���ة للخدمات التجارية ذ.م.م المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 74390 طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكوة إلى ش���ركة 
ذات مس���ؤلية محدودة برأسمال وقدره عش���رون ألف دينار)20٫000 دينار( دينار، 

بين لكل من :
1. عبدالقادر حسين خضر المشرع
2. معاذ عبدالقادر حسين المشرع

3. مختار عبدالقادر حسين المشرع
3. محمد عبدالقادر حسين المشرع

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليه إليها 
مالك ش���ركة آي سوش���يال بروجكتس كمباني ش.ش.و لمالكتها س���ونيا كونس���يتا 
مينيزيس  المس���جلة بموج���ب القيد رقم 118630 طالبا تحويل الش���كل القانوني 
للش���ركة المذكوة إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار، 

بين لكل من :
ANTONTY MENEZES.1

MAHESH BASIL JOEL PRABHU.2
SONIA CONCEPTA MENEZES PRABHU.3

18/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -37967( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: تسنيم كوثر راجا دولت زر خان

االسم التجاري الحالي: الكافي للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: الكافي للتجارة عامة

قيد رقم: 83347-3
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جريمة مروعة 
في مصر

شهدت قرية مصرية، بالقرب من 
العاصمة القاهرة، أمس الثالثاء، جريمة 

مروعة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص 
وإصابة 11 آخرين. وأوضحت مصادر 

أمنية مصرية، أن رجال أطلق النار على 
أفراد من أسرته، فقتل 4 أشخاص 
وأصاب 5 آخرين في قرية أوسيم 

بمحافظة الجيزة، أثناء توجه قوات 
األمن للقبض عليه لتنفيذ حكم في 

قضية مخدرات. وذكرت وسائل إعالم 
مصرية، أن األمر يعود لخالف عائلي، 
وأن المتهم فتح النار أوال على أسرته، 

مما أسفر عن مقتل والديه، ثم خرج إلى 
الشارع وفتح النار بشكل عشوائي على 
المارة، ثم لقي حتفه برصاص الشرطة.

تظاهرات حاشدة... وقادة االحتجاج يطلبون من الجيش الحياد

أنباء عن قرب تنحي بوتفليقة عن الحكم

قالت قناة النهار الجزائري، نقال عن مصادر إعالمية محلية، مساء أمس الثالثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن قريبا تنحيه عن الحكم.  وأضافت المصادر 
أن بوتفليقة سيغادر الحكم يوم 28 أبريل. وخرج ألوف من الطالب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر أمس لمطالبة بوتفليقة بالتنحي فيما 

دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.

وفــي أول رســالة مباشــرة إلــى الجيش 
احتجاجــات  أفرزتهــم  زعمــاء  مــن 
قالــت  بوتفليقــة،  حكــم  علــى  حاشــدة 
التنســيقية الوطنيــة مــن أجــل التغييــر 
إنــه يتعين على الجيــش ”ضمان مهامه 
الدســتورية دون التدخــل فــي خيارات 

الشعب“.
يحكــم  الــذي  بوتفليقــة  واســتجاب 
لالحتجاجــات  عامــا   20 منــذ  الجزائــر 
فــي األســبوع الماضــي وأعلــن أنــه لــن 
يترشــح لواليــة خامســة لكنــه لــم يترك 
كرسيه على الفور وقال إنه سيبقى في 
المنصب لحين إقرار دستور جديد مما 

يعني عمليا تمديد رئاسته.
ولــم تــؤد هذه التحركات إلى أي شــيء 
لوقــف االحتجاجات التي بلغت ذروتها 
يــوم الجمعة بخروج مئــات اآلالف إلى 

الشوارع واستمرت هذا األسبوع.

مسؤولية الجيش

أثنــاء  لثكناتــه  مالزمــا  الجيــش  ظــل 
االحتجاجــات حتــى اآلن لكــن رئيــس 
قايــد  أحمــد  الفريــق  الجيــش  أركان 
صالــح لمــح يوم االثنين إلــى دور أكثر 
فاعليــة قائــال إن علــى الجيــش عليــه 
تحمــل المســؤولية إليجــاد حل ســريع 

لألزمة.
وعــادة مــا يديــر الجيــش الســلطة في 
الجزائــر من وراء الســتار لكن ســبق له 
التدخل في لحظات حاســمة من بينها 
العــام 1992 حين ألغــى انتخابات كان 
مــن المقرر أن يفوز بها حزب إســالمي 
 10 اســتمرت  أهليــة  حربــا  أثــار  ممــا 

سنوات.
وأصدر زعمــاء االحتجاج بيانهم الذي 
حمــل عنوان ”أرضية مــن أجل التغيير 
فــي الجزائــر“، طالبــوا فيــه بوتفليقــة 
بالتنحــي لــدى نهايــة فترتــه الرئاســية 
في 28 أبريل واستقالة الحكومة على 

الفور.

جولة لعمامرة

رئيــس  نائــب  لعمامــرة  رمطــان  وبــدأ 
الــوزراء الــذي عينــه بوتفليقــة حديثا في 
هــذا المنصب زيــارات لدول حليفة ســعيا 

للحصول على دعم. 
جولــة  إن  الحكوميــة  اإلذاعــة  وذكــرت 
لعمامــرة التــي بــدأت أمــس الثالثــاء فــي 

الشــركاء  ”طمأنــة  إلــى  تهــدف  موســكو 
الدوليين للجزائر“.

وقــال وزيــر الخارجية الروســي ســيرجي 
الفــروف إن روســيا، الحليــف الوثيق منذ 
أمد بعيــد للجزائر، قلقة من االحتجاجات 
”وترى محاوالت لزعزعة استقرار الوضع، 

وترفض أي تدخل في هذه العملية“.
ودافــع لعمامــرة عــن مقترحــات الحكومــة 

صحافــي  مؤتمــر  فــي  وقــال  لإلصــالح. 
مشــترك مــع الفــروف إن بوتفليقــة وافــق 
علــى تســليم الســلطة إلــى رئيــس منتخب 
للمعارضــة  مســموحا  ســيكون  وإنــه 
بالمشــاركة في الحكومة التي تشرف على 

االنتخابات.
زعمــاء  أحــد  فليــس،  بــن  علــي  وحــث 
تدويــل  عــدم  علــى  الحكومــة  المعارضــة، 
المحتجــون  وينــادي  الجزائــري.  الشــأن 
بجيــل مــن الزعمــاء الجــدد بــدال مــن نخبة 
حاكمــة يهيمــن عليها الجيــش وكبار رجال 
حــرب  بزعمــاء  صلــة  لهــم  ممــن  األعمــال 
التحرير التي استمرت بين 1954 و1962.

وتتصدى السلطات الجزائرية دوما  «
بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى 
التنظيم لكن االحتجاجات الكبيرة 
أكسبت شخصيات معروفة الجرأة 
لقيادة مسعى اإلصالح في البالد. 

ويعطي جزائريون كثيرون أولوية 
لالستقرار بسبب ذكرياتهم السيئة 

عن الحرب األهلية التي وقعت في 
التسعينات وأودت بحياة 200 ألف 

شخص.

الجزائر ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

متظاهرون جزائريون خالل احتجاجات ضد بوتفليقة بالجزائر )رويترز(

تظاهرة حاشدة في العاصمة الجزائر ضد الرئيس بوتفليقة )اف ب(

دمشق ـ أ ف بواشنطن ـ وكاالتألما آتا ـ وكاالت

أعلــن رئيــس كازاخســتان نور ســلطان نزارباييف، أمــس الثالثاء، اســتقالته بعدما 
قضى نحو 3 عقود في حكم الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

وأعلــن الرئيــس، البالــغ مــن العمــر 78 عامــا، 
بالتلفزيــون  أذيعــت  كلمــة  فــي  اســتقالته 
الرســمي، حيــث قــال “اتخــذت قــرار رفــض 
الواليــة الرئاســية”. وذكــرت تقاريــر إعالميــة 
أن رئيــس مجلــس الشــيوخ سيشــغل منصب 
الرئيــس بشــكل مؤقــت، إلــى حيــن انتخــاب 
رئيــس جديــد. وتأتــي اســتقالته فــي وقــت 
تتزايد النقمة االجتماعية واالســتياء بســبب 
وضــع االقتصــاد، الــذي ال يــزال يتعافــى مــن 
تداعيــات تدهــور أســعار النفط العــام 2014. 
كمــا تأتــي بعد أســابيع علــى قيــام نزارباييف 

بإقالة الحكومة.
نــور  ســيواصل  االســتقالة،  ورغــم 
ســلطان لعــب دور مهــم فــي صنع 

البــالد،  فــي  السياســي  القــرار 
وضعــه  بســبب  وذلــك 
“قائــد  كـــ  الدســتوري 

بقبضــة  البلــد  نزارباييــف،  ويحكــم  األمــة”. 
قويــة منــذ أبريــل 1990، وقد تولى الرئاســة، 
حيــن كانت ال تــزال جمهوريــة تابعة لالتحاد 
نــور  قــال   ،2017 العــام  وفــي  الســوفياتي. 
بعــض  ســيفوض  إنــه  نزارباييــف  ســلطان 
الــوزراء. وتعــد  ســلطاته للبرلمــان ومجلــس 
كازاخســتان، الغنيــة بالنفــط والغــاز، والمنتج 
العالمــي األول لليورانيــوم، واألكبــر 4 مــرات 

من فرنسا، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى.

 لكن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه  «
18 مليون نسمة، يعاني منذ 2014 من 

تراجع أسعار النفط 
واألزمة االقتصادية 

لدى حليفه 
الروسي، والتي 

تسببت في تراجع 
قيمة عملة البالد.

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالد ترامب أنه ينظر بجدية إلــى عضوية البرازيل 
في حلف الناتو أو إقامة تحالف من أي نوع آخر مع هذا البلد.

نظيــره  اســتقباله  خــالل  ترامــب  وقــال 
البيــت  فــي  بولســونارو  جايــر  البرازيلــي 
النظــر  “نعتــزم  الثالثــاء:  أمــس  األبيــض، 
إلــى هــذا األمــر بشــكل جــدي جــدا، ســواء 
أكان ذلــك الناتــو أو أي شــيء آخــر خــاص 
بالتحالــف”. كمــا أعــرب ترامب عــن تأييده 
التعــاون  منظمــة  إلــى  البرازيــل  النضمــام 
االقتصادي والتنمية، التي قدمت البرازيل 

طلب العضوية فيها في العام 2017.
وردا علــى ســؤال عــن األزمــة 

فــي فنزويال، قــال ترامب إنه 
ينوي بحــث الخيــارات بهذا 

بولســونارو،  مــع  الصــدد 
مؤكدا أن جميع الخيارات 

ال تزال على الطاولة.
بشــأن  ترامــب  وقــال 
الســيناريوهات المحتملــة 

في فنزويال “ال نريد أن نحدد، لكنني أعرف 
بدقــة ما أريد أن يحدث في فنزويال، لكننا 
ســنبحث مختلــف األمــور، وكل الخيــارات 
فــي  يحــدث  لمــا  ونأســف  الطاولــة  علــى 
فنزويــال مــن الوفيات والدمــار والمجاعة”. 
وأضــاف “مــن الصعــب أن نصــدق أن أحــد 
أغنــى البلــدان اليــوم مــن بيــن األكثــر فقرا 

في العالم. ونحن سنبحث ذلك”.

وفي معرض حديثه عن عملية  «
عسكرية محتملة في فنزويال 

ومشاركة البرازيل فيها، قال 
ترامب “نحن نؤيد جهودهم 

لالنضمام )إلى العملية المحتملة(، 
وأعتقد أن بوسعي أن أتحدث 

باسم كال البلدين، وكل 
الخيارات على الطاولة 

بشأن فنزويال”.

أعلنــت الرئاســية الســورية أن الرئيــس بشــار األســد اســتقبل، أمــس الثالثــاء، فــي 
العاصمــة دمشــق وزيــر الدفــاع الروســي ســيرغي شــويغو، الــذي أكــد التــزام بــالده 

بمكافحة اإلرهاب إلى جانب الجيش السوري.

وقالت صفحة الرئاســة الســورية على تويتر، 
إن األســد وشــويغو بحثــا األوضــاع في إدلب 
توافــق  هنــاك  كان  “حيــث  الفــرات،  وشــرق 
مــا يمكــن  اتخــاذ  بشــأن ضــرورة  اآلراء  فــي 
مــن إجــراءات لعدم الســماح للــدول المعادية 
خــالل  مــن  تحقــق  بــأن  الســوري  للشــعب 
سياساتها وممارســاتها في هاتين المنطقتين 
ســنوات  خــالل  تحقيقــه  عــن  عجــزت  مــا 

الحرب”.
مســتمرة  بــالده  أن  الروســي  الوزيــر  وأكــد 

فــي مكافحــة اإلرهــاب إلــى جانــب الجيش 
الســوري، “وســتواصل تقديــم كل الدعــم 
الممكن للشعب السوري الستكمال تحرير 
المناطــق الســورية كافــة، والحفاظ على 

وســيادتها  الســورية  األراضــي  وحــدة 
الدفــاع  وزارة  وذكــرت  واســتقاللها”. 

الروســية، أن شــويغو ســلم األســد رســالة من 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

مــن جانبــه، قال األســد “بعض الــدول والقوى 
تحارب اإلرهاب بتصريحات مسؤوليها فقط، 
بينمــا تدعمــه وتعمــل معــه علــى أرض الواقــع 
وتســتمر فــي تقديــم الحمايــة لــه فــي بعــض 

المناطق”.

وأكد األسد لشويغو أن “العمل السوري  «
الروسي المشترك والتنسيق عالي 

المستوى في المجاالت كافة، وعلى 
رأسها عسكريا وسياسيا، كان من 

العوامل الحاسمة في صمود سورية 
في وجه اإلرهاب، واإلنجازات التي 
تحققت ضد تنظيمي )داعش( 

وجبهة النصرة والمجموعات 
اإلرهابية األخرى”.

شويغو يسلم األسد رسالة من بوتينترامب: ندرس عضوية البرازيل في الناتورئيس كازاخستان يعلن استقالته
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الرياض ـ وكاالت

أمستردام ـ وكاالت

أثنــى مجلــس الــوزراء الســعودي، أمس 
الخارجيــة  تأكيــد وزيــر  الثالثــاء، علــى 
بــالده  دعــم  بومبيــو،  مايــك  األميركــي 
لتحالف دعم الشــرعية في اليمن بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
علــى  بومبيــو  تأكيــد  المجلــس  وثّمــن 
لجهــود  المتحــدة،  الواليــات  دعــم 
المملكة لمســاعدة اليمــن ضد التدخالت 
اإليرانيــة، وضرورة منــع إيران ووكالئها 
المالحــة  خطــوط  علــى  الســيطرة  مــن 

الدوليــة. وكان المســؤول األميركــي قــد 
شــدد فــي مؤتمــر صحافــي علــى الــدور 
اإليجابي للمملكة في “منع اليمن من أن 

يتحول إلى دمية بيد إيران”. 
ولفــت بومبيو إلى أن الواليات المتحدة 
منحت أكثر من ملياري دوالر لمســاعدة 
الشــعب اليمني منذ بداية االنقالب على 
الشــرعية، كما قدمت المملكة في 2018 
أكثــر من 500 مليون دوالر، في حين لم 

تقدم إيران أي شيء.

والشــرطة  العامــة  النيابــة  أعلنــت 
الهولنديــة، أمــس الثالثــاء، أن فرضيــة 
الدافــع اإلرهابي إلطالق النار على ترام 
باتــت “جديــة”، وذلــك  فــي أوتريخــت 
بعد العثور على أدلة بينها رســالة كانت 

داخل سيارة المشتبه به الرئيسي.
وقالــت النيابــة العامــة والشــرطة، فــي 
بيان، إن فرضية “الدافع اإلرهابي باتت 
جديــة بنــاء على رســالة عثــر عليها في 
الســيارة التــي هــرب فيهــا المشــتبه بــه 

وأمور أخرى كما وطبيعة الوقائع”.
واعتقلــت الشــرطة الهولنديــة المشــتبه 
غوكمــن  األصــل  التركــي  الرئيســي  بــه 
تانيــش )37 عامــا(، بعــد الهجــوم الــذي 
وجــرح  أشــخاص   3 مقتــل  عــن  أســفر 

آخرين.
وكانــت تقاريــر إعالميــة أفــادت عن أن 
خالفــا عائليا قــد يكــون الدافع إلطالق 
النــار، لكــن الســلطات الهولنديــة قالــت 

إنها “ال تستبعد” وجود دوافع أخرى.

الرياض تثني على دعم واشنطن للتحالف

ترجيح “دافع اإلرهاب” في هجوم أوتريخت

بيروت ـ رويترز جنيف ـ رويترز

أكد المســؤول اإلعالمي في قوات ســوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، أمس الثالثاء، أن االشــتباكات ما زالت مســتمرة في آخر 
جيب لتنظيم “داعش” في الباغوز، موضًحا أن مقاتلي التنظيم ما زالوا يحتجزون أسرى كدروع بشرية. وأضاف بالي في حديث 

مع وكالة “رويترز”: “نتوقع هزيمة فلول تنظيم داعش قريًبا جًدا”.

وكان بالــي قــد ذكر في وقت ســابق أن قوات 
الديمقراطيــة ســيطرت علــى مخيــم  ســوريا 
فــي الباغــوز، يتحصــن فيــه مقاتلــو “داعــش” 
ســيطرة تامــة، لكنــه أكــد أن “العملية لــم تنتِه 
بعــد”. وأضــاف بالــي أن االشــتباكات مــا زالت 

مستمرة في أماكن أخرى من القرية.
علــى  وزع  بيــان  فــي  المســؤول  وقــال 
الصحافييــن إن بعــض مقاتلــي “داعــش” مــا 
زالــوا داخــل منطقــة صغيــرة جــًدا علــى ضفة 

نهر الفرات، ولم يستسلموا بعد. 
أن  إلــى   - “تويتــر”  علــى   - بالــي  أشــار  كمــا 
الســيطرة علــى المعســكر فــي الباغــوز تمثــل 
“تقدًمــا كبيًرا” في المعركــة، لكنه “ليس إعالًنا 

للنصر”.
“قســد”  أن  بالــي  أكــد  متصــل،  ســياق  فــي 
“داعــش”  مقاتلــي  مــن  المئــات  احتجــزت 

المصابيــن عند ســيطرتها على مخيم الباغوز، 
مــن  ُنقلــوا  المصابيــن  “المقاتليــن  أن  مضيًفــا 

فــي  الحســكة  إلــى محافظــة  الباغــوز  جيــب 
شمال شرقي سوريا، وإنهم ُيعاملون بآدمية”.

أكــدت الواليــات المتحــدة أنهــا “ســتتصدى بقوة” لنشــر إيران صواريخها الباليســتية في منطقة الشــرق األوســط، مشــيرة إلى أن 
طهران تســعى لزعزعة اســتقرار المنطقة. وقالت مســؤولة أميركية كبيرة في مجال الحد من التســلح، أمس الثالثاء، إن برنامج 

إيران الصاروخي يزعزع االستقرار في الشرق األوسط ويزيد من مخاطر حدوث “سباق تسلح إقليمي”.

وأكــدت مســاعدة وزيــر الخارجيــة للحــد مــن 
التسلح، يليم بوليت، أمام مؤتمر لنزع السالح 
واشــنطن  أن  المتحــدة،  األمــم  برعايــة  يعقــد 
صواريــخ  إيــران  “لنشــر  بقــوة  ســتتصدى 
باليســتية فــي المنطقة، ونقلها أســلحة بصورة 

غير قانونية”.
الــدول المســؤولة” علــى تطبيــق  وحثــت “كل 
قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، التــي تفــرض 
المتعلقــة  التكنولوجيــا  نقــل  علــى  قيــودا 

بالصواريخ إلى إيران، وفقا لرويترز.
ويدعــو قــرار مجلــس األمــن 2231 - الصــادر 
عقــب االتفاق النــووي - إيران إلى “عدم القيام 
الباليســتية  بالصواريــخ  متعلقــة  أنشــطة  بــأي 

المصممة لحمل أسلحة نووية”.
وتثير البرامج الباليســتية اإليرانية قلقا دوليا، 
خصوصــا لــدى الغــرب، الذيــن يتهمــون إيــران 

بأنهــا تريــد زيــادة مــدى صواريخهــا وزعزعــة 
اســتقرار الشــرق األوســط. مــن جانبهــا، تدعي 

إيــران أن برامجهــا الصاروخيــة تتعلق بمســألة 
“األمن القومي”، وأن أهدافها “دفاعية”.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يلوحون بعالمة النصر في الباغوز )أ ف ب( مساعدة وزير الخارجية األميركي للحد من التسلح يليم بوليت

بشــرية كــدروع  أســرى  يحتجــزون  التنظيــم  مقاتلــو  اتهمــت طهــران بالســعي لزعزعــة اســتقرار المنطقــة
“قسد” تطوق “داعش” في الباغوز واشنطن تهدد باستهداف صواريخ إيران
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خارطة اإلسكان
حيــن أقــول إن مشــاريع حكومــة ســمو رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان حفظه هللا 
ورعاه بقطاع اإلسكان منذ عام 1968 هي واحدة من برامج اإلسكان العالمية التي ال 
يمكن مقارنتها بأية دولة بالمنطقة وال حتى بالعالم، من خالل ما تحقق عبر المراحل 
التــي عبــرت فيهــا هــذه المشــاريع كل الفصــول والســنوات والحقــب ولــم تتوقف ولم 
تتأثــر باألحداث والتحديات واألزمات التي شــهدتها البحريــن والمنطقة برمتها، وكل 
من ال يرى مشاريع اإلسكان وما حققته ونفذته واستفادت منه آالف العائالت واألسر 
البحرينيــة خــالل العقــود المنصرمــة فهــو جاحــد وأعمــى ولــه غــرض من عــدم رؤيته 
هــذه اإلنجــازات التــي حققتهــا البحريــن بإمكانياتهــا المحــدودة التــي ال تقــارن بدول 
المنطقة، فالعالم كله شهد للبحرين نهضتها وطفرتها بقطاع اإلسكان الذي لم تتوقف 
عجلتــه منــذ بــدأ بالســتينات وحتى الســاعة، تطــور وتقدم ونشــأت المدن اإلســكانية 
بــكل محافظــات البحرين وفي مناطق حيوية اســتراتيجية تعتبــر من أغلى المناطق 

وأرقاها كمدينة شرق حد التي تقع أغلب بيوتها على البحر.
هذه الســطور أســوقها فقط ليدرك أولئك الذين يروجون األكاذيب ويعملون بالخفاء 
لتشــويه ســمعة هذا البلد أن البحرين فقط بمجال واحد كاإلســكان تفوقت على دول 
كثيــرة بالمنطقــة والشــرق األوســط والعالــم، لــم تحقــق فيــه هــذه الــدول رغــم ثرائها 
الفاحش ما حققته البحرين بإمكانياتها، ومشروع مدينة شرق الحد وموقعه الحيوي 

على البحر وما ســيوفره من ســكن الئق ألســر بحرينية فاق حتى إمكانية دول تملك 
أضعاف ما نملك، لكنها إرادة البناء والتنمية واالزدهار التي غرس بذرتها سمو رئيس 
الوزراء منذ العام 1968 حين أْنشــئت مدينة عيســى وتوالت بعدها المدن اإلســكانية 
بعمــوم مملكــة البحريــن لتشــهد علــى إرادة البنــاء بمواجهــة أداة الهــدم التــي يرفعهــا 
أعداء البلد في الداخل والخارج، صحيح أننا حين ننتقد الوزراء وننتقد المسؤولين 
بنواحــي التقصيــر وخصوصا تصريحاتهــم المهينة للمواطن ببعــض المواقف الهزلية! 
نهــدف مــن ذلــك إلــى األفضــل لبلدنا وشــعبنا ومحاســبة المقصريــن والمترهليــن، لكن 
بالوقت ذاته ال نعمى عن رؤية مكاســب ومنجزات تحققت لهذا الشــعب رغم معاناته 
ببعــض الظــروف المتعلقــة باألزمــات إال أن إرادة البنــاء والتعمير التــي يقودها خليفة 
بن سلمان ووضع لها القواعد واألسس تدفعنا للنقد حين نرى خلالً أو خطأ لكن تظل 
هــذه الحكومــة بقيــادة ســموه رائدة ليس فقط بقطاع اإلســكان الذي اســتعرضته، بل 
بكل القطاعات من صحة وتعليم وثقافة واتصاالت وبنية تحتية هي من أرقى البنى 

التحتية بالمنطقة.

تنويرة: ال تلتفت للوراء مادمت تسير لألمام. «
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مدينة عيسى... 

فوضى عمرانية تجارية 
في األحياء

أحيــاء  فــي  وتتدفــق  المخالفــات  حيــاة  تســير 
ومناطــق مدينــة عيســى حتــى أصبحــت ســوقا 
للتجــارة بــدل مدينــة ســكنية، فخــالل الســنوات 
األخيرة نمت مشروعات تجارية صغيرة وكبيرة 
فــي األحياء بصورة ســريعة وغير متوقعة وفي 
جميــع المجــاالت، فلــم يعــد األمــر يقتصــر علــى 
تحويــل “الكراجــات” إلــى محــالت وبــرادات، بل 
وصــل الحــال بنــا إلــى بنــاء عمــارات ســكنية من 
طابقيــن وثالثــة فــي “الفرجــان” وال نعــرف كيف 
حصلــوا علــى التراخيــص لبنــاء هــذه العمــارات، 
فحســب علمنــا هنــاك اشــتراطات تتعلــق بتوفير 
مواقف سيارات وغيرها من األمور ذات العالقة 
مــا  لكــن  التجاريــة،  أو  الســكنية  باالســتعماالت 
نشاهده على أرض الواقع “فوضى عمرانية” بكل 
مــا تحمله الكلمــة من معنى، إذ أصبح بإمكان أي 

شخص تحويل منزله إلى عيادة طبية أو مطعم 
أو برادة أو صالون أو جمعية، فالمهم هو أن يدر 
عليــه المشــروع دخال مناســبا وليذهــب الجيران 

إلى الجحيم. 
أتصور أن هناك خلال في تطبيق القانون وإعطاء 
التصاريــح الالزمــة، وأي شــخص متتبــع لحالــة 
وشــكل مدينة عيســى القديمة سيالحظ تداخل 
المشــروعات التجاريــة مع ســكن العوائل واآلثار 
االجتماعيــة التــي ترتبت وحدثــت نتيجة تنفيذ 
تلــك المشــاريع، فعندما يتم فتح صالون نســائي 
في “فريج” وتتجمع ســيارات الزبائن أمام بيوت 
النــاس وتقــوم بمضايقتهم، ماذا عســانا أن نقول 
ونصــف هــذه الحالــة، أو عندمــا يهــدم الشــخص 
بيتــه الــذي كان من طابقين ويبنــي مكانه عمارة 
من ثالثة أدوار وشــقق وبدون مواقف ســيارات، 

شــيدته  فالبيــت  النــاس،  وضــع  ســيكون  كيــف 
الحكومــة مــن طابقين ومخصــص لغرض معين، 
فكيف يتحول إلى بناية من ثالثة طوابق وشقق 
يســكنها عشــرات الناس وغالبيتهم من األجانب، 
فهــل هــذا منطقــي ويدخل ضمن خطــط التنمية 

ومشروعاتها أم عشوائية على طول الخريطة.

على المجلس البلدي الجلوس على طاولة  «
القرار وشرح وتفسير هذه الظاهرة التي 
انعكس صداها بصورة سلبية على حياة 

المواطنين البسطاء وإلقاء نظرة على 
المشاكل التي تواجههم في “فرجانهم”، 

نريد أحدا منكم أن يخرج ويجيب الناس على 
السؤال األكثر تحديدا... هل التوسع في مثل 

هذه المشروعات في األحياء السكنية قانوني 
ويستند إلى أسس ودراسات أم ال؟.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

البيروقراطية وما أدراك
ما البيروقراطية

قلمــا أتعامــل مــع الجهــات والهيئــات الحكوميــة المختلفــة بحكــم طبيعة عملي، إال أنــه من وقت إلــى آخر أضطر 
إلى ذلك، والســبب عدم القدرة على إتمام المعاملة المطلوبة عن طريق التطبيقات اإللكترونية المتوفرة لبعض 

الخدمات. 
وإحقاقــًا للحــق نطالــب بعمــل ثــورة تصحيحيــة مــن الناحيــة اإلداريــة لعدد مــن الــوزارات والهيئــات الحكومية، 
فلطالما شــعرت بصدمة كبيرة، مرارًا وتكرارًا، وأنا أكتشــف أن البيروقراطية القاتلة مازالت تعشــعش في أذهان 
وفكر بعض من يتولون المســؤولية في بعض تلك الدوائر، ويزداد الوضع صعوبة إذا كانت تلك الدوائر خدمّية 

وذات صلة مباشرة بالجمهور.
مازالت تلك المؤسسات تعمل بالطريقة التقليدية ذاتها التي كانت ُتطّبق في القرون السابقة وبالطرق التقليدية 
غير المقبولة في أيامنا هذه، خصوصا في ظل وجود تكنولوجيا المعلومات المتطورة جدًا ووســائل االتصاالت 
والتواصل الحديثة من بريد إلكتروني وغيرها، حتى أن نظام الفاكس أصبح قديمًا جدًا ولم يعد ُيستخدم في 
وقتنا الحاضر، وباعتقادي الشخصي إن جميع تلك الجهات والدوائر تتوفر فيها كل تلك الخدمات والتسهيالت. 
المســؤولون هــؤالء بحاجــة إلــى تطويــر إداري ومعرفــي من خــالل ورش عمــل أو دورات تدريبية يتــم تنظيمها 
بهــدف تغييــر ســلوكياتهم ومســاعدتهم على تبني الممارســات الحديثة وفرض ثقافة مؤسســية صحيحة تعمل 

على ارتقاء المنظومة المتكاملة للمؤسسة. 
ال شــك لدينا بأن حكومتنا الرشــيدة تعمل جاهدة على توفير أكبر نســبة من اإليرادات لخزائن الدولة من خالل 
تخفيــض المصروفــات وتقنيــن القوى العاملة، إال أن الســعي لتطويــر أعمال المؤسســات الحكومية أصبح مطلبا 

أساسيا ومهما، فعندما نعمل على تطوير طرق إدارة العمل، فإننا نوفر الكثير من المال.
إننا نحتاج إلى شيئين مهمين لتحقيق ذلك، أوال إحالة العديد من المسؤولين وخصوصا كبار السن إلى التقاعد، 
وثانيــا العمــل علــى تطويــر نمــط وثقافة وســلوكيات المســؤولين، حيث إننــا نلحظ تأخــر الكثير مــن المعامالت، 
والبــطء الشــديد فــي إنجازهــا والســبب تلك العقليات التي ال تــزال تعمل وفق األنماط القديمــة التي عفى عليها 
الزمن وتجاوزها الوقت، على المسؤولين المعنيين أن يدركوا أن أّي تأخير في أية معاملة تترتب عليها تأثيرات 

سلبية اقتصاديًا، ناهيكم عن تأثيراتها السلبية على اآلخرين.
نعــم أقولهــا بــكل مــرارة، الوضع بحاجة إلى قرارات شــجاعة لتحقيــق المصلحة العامة وضمــان خير هذا الوطن 
والمواطنين. لو قام كل وزير أو رئيس هيئة بعمل دراسة مستفيضة بهدف الوصول إلى مكامن الخطأ والتقصير 

في دائرته، بشكل جدي وبعيد عن العواطف والمصالح، لكنا اليوم بألف خير. 
ال أنكــر أن العديــد مــن المســؤولين قامــوا بالفعــل باتخــاذ العديد مــن اإلجــراءات التصحيحية من أجــل االرتقاء 
بالعمــل وزيــادة اإلنتاجيــة والوصــول إلــى أرقــى المراتب والمســتويات فــي تقديــم الخدمات العامــة للمواطنين 

والوافدين، لكن مازال كثيرون هناك يرفضون التغيير.
إن البيروقراطيــة فــي العمــل اإلداري ال يمكــن أن تكون إيجابية أو مقبولة على اإلطالق وتحت أي ظرف، حيث 
إنها تقتل الطموح وتعقد اإلجراءات وال تقبل المرونة وال تسمح بتطوير العمل المعرفي والتقني. وكان األلماني 
ماكس فيبر أحد مؤسسي علم االجتماع الحديث وإدارة المؤسسات العامة وهو أول من تناول النماذج المثالية 

للسلطة. وللحديث بقية.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

ُيقــال إنــه فــي فتــرة تاريخية ســحيقة، كانت المرأة إلهــة ُتعبد؛ حيث كان اإلنســان القديم 
– حيَنهــا – يــرى فــي المرأة أســاس الخلــق، وأن إليها يرجع الفضل في الوجــود من العدم! 
ولم يكن الرجل يفطن بدوره الفاعل في عملية الخلق تلك! حتى إذا ما استوعب – الحًقا 
– أنه شــريك فاعل في اإلنجاب، وســبب فيه؛ تمّرد واســتعصى عليها؛ وكّف عن عبادتها، 

وبحث عن إله بديل؛ يعزو إليه أسرار الكون وتجلياته وأمور خلقه!
وبغض النظر عن فكرة تأليه المرأة، وعدم تقبلنا لها؛ فإن تقدير اإلنســان البدائي )الرجل( 
لهــا، يشــير إلــى عقليــة ذكوريــة – ضاربــة في الِقــَدم - تحتــرم دور المرأة فــي الحياة؛ وإن 
كانــت مقصــورة علــى اإلنجــاب! كان الرجــل ُيجّل الــدور األمومي، بل ُيقدســه؛ حتى جعل 
من هذه المرأة/ األنثى إلهة يتقرب إليها، ويخصها بكثير من العناية والرعاية واالهتمام.

ومع تقادم العصور، وجدنا هذا الوهج القداســي يخفت تدريجًيا، وينســحب البســاط من 
تحت أقدام المرأة؛ ليحتله الرجل، ولم تســتطع األديان فيما بعد؛ وأقصد بها اإلبراهيمية 
الثالثة: اإلســالم، واليهودية، والمســيحية أن تقلل ســطوة الفكر الذكوري، على الرغم مما 
احتــوت عليــه مــن نصوص تحاول إرجاع البريق لدور المرأة؛ ما جعلها تحتل مرتبة ثانية 
بعد الرجل، ولعل هذا ســر الدعوات المســتميتة للمســاواة واإلنصاف بين الجنســين، حتى 

يومنا هذا!
فمــازال هنــاك مــن يقــف عقبة أمــام أي احتفال بالمرأة، خصوًصا إذا ســبقته كلمــة )العيد(؛ 
ليحــّول الموضــوع إلــى ِبــَدع وضاللــة وكفــر، ومرجــع ذلــك لديهــم؛ أن لإلســالم أعيــاده 
المعروفــة، وأن أي اقتــران بتســمية )العيــد( غيــر مقبــول! عجبي؛ من ال يعــرف هذا!؟ لكأن 
هؤالء ليسوا من المجتمع العربي، صاحب الضاد، الذي يعرف أن للغة تفسيرات، ودالالت، 
ومجازات، وتصويرات! أفال يكون اليوم الذي نعيش فيه آمنين مرتاحين؛ يوم عيد؟ أفال 
يكون االحتفال باألم أو األسرة عيًدا!؟ فلماذا تحملون الكالم أكثر من معناه، وكأنكم في 

مقدمة جيش متأهب للقتال، وبالتحديد حين يكون األمر متعلًقا بالمرأة!
لألســف نحن في الزمن الذي ُيفرغ الكالم من مضمونه، ومعانيه الســامية؛ لتصبح المرأة 
– علــى يــد بعــض المغرضيــن - رمــز إغراء وغوايــة وتغرير! في الزمن الــذي ال تحترم فيه 
المرأة؛ تصبح داعية للفتنة وتخريب المجتمعات! والحق إنها تحتاج – فقط - إلى تعديل 
الموازين! وهي عملية تبدأ باألســرة، التي تضعها مع أخيها – تحت الســقف الواحد - في 

الميزان نفسه، بال خلل، وبال تحديد أدوار يفرض عليها واجبات ويحرمها من الحقوق!
لمن يحتفل بالمرأة، أًما هذه األيام، ال تنسوا تهيئة أبنائكم للمستقبل الذي تقف فيه المرأة 

والرجل على عتبة واحدة.

ا! لمن يحتفلون بالمرأة... أمًّ

د. زهرة حرم

ســيذكر التاريــخ حتما أن صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة 
قرينــة عاهــل البــالد المفــدى جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة هــي صانعة مجد 
المــرأة البحرينيــة ألن مــا تحقــق فــي عهد ســموها من إنجازات لم يســبق لــه مثيل، ففي 
ســنوات قليلة حققت للمرأة البحرينية ما لم يتحقق لغيرها في نصف قرن أو يزيد، كل 
عــام لنــا جديد فيما يخص المرأة بفضــل هللا ودعم جاللة الملك المفدى وبقيادة صاحبة 
الفضل والعطاء التي تبث الحماس في نفوس الجميع األميرة سبيكة بنت إبراهيم التي 
اســتحقت عن جدارة أن يصل اســم سموها إلى العالمية بفضل جهودها وإيمانها العميق 

بقضايا المرأة وأهمية نجاح المرأة وتقدمها في صنع النجاح والتقدم للمجتمع كله.
بعــد ثــالث ســنوات من العمل الدؤوب والمنظم الذي أشــرفت عليه لجنــة األمم المتحدة 
للمرأة، وصلت جائزة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم إلى مرحلة اإلعالن عن الفائزين 
بهــذه الجائــزة مــن أنحــاء العالم واحتفل العالم بهذه الجائزة فــي مقر األمم المتحدة في 

نيويورك في تظاهرة عالمية تدعو إلى الفخر. 
هــذه الجائــزة التــي تبنتهــا األمــم المتحــدة للمــرأة واحتفــل بهــا العالــم لم تأت مــن فراغ، 
لكنهــا حصــاد لســنوات مــن النجــاح المتواصل في الداخــل البحريني وتراكــم اإلنجازات، 
وكمــا يقــال دائمــا “التراكم يصنع المجــد”، وهذا التراكم هو الذي دفــع األمم المتحدة إلى 
تبنــي مبــادرة ســمو األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم لتصبــح جائزة عالمية يقدرها ويســعى 

إليها الجميع. 
لقد استحقت سمو األميرة أن تكون لها بصمة خير في كل قارة من قارات العالم، فهنيئا 

لسموها وهنيئا للبحرين التي نالت الشرف واالحترام لدى شعوب العالم.
قــد تقــوم بعــض الــدول أحيانــا بإنفــاق ماليين الــدوالرات على حمــالت العالقــات العامة 
لتحســين صورتها أمام العالم، وقد تفشــل في صنع الصورة التي تســعى إليها، لكن ســمو 
األميــرة ســبيكة اســتطاعت أن تصنــع للبحريــن صورة بديعــة، صورة الدولة التي تســاند 
القضايــا اإلنســانية وتبنــي وال تهــدم. هنــا البحرين التي ال تحتاج إلى أبــواق إعالمية وال 
تحتــاج إلــى جيــوش إلكترونية لتســويق نفســها وتبرير أفعالهــا، فالبحريــن تعمل وتترك 
العالــم يتحــدث عنهــا، وهاهــو اســم أميرة القلوب واســم البحريــن يتردد فــي كل قنوات 
العالــم، وهاهــي وكيــل األميــن العام لألمــم المتحدة والمديــرة التنفيذية لألمــم المتحدة 
ورئيسة لجنة التحكيم الدولية لجائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تعلن أمام 

العالم أن رهان األمم المتحدة على الشراكة مع البحرين قد نجح.

جائزة سمو األميرة سبيكة وحصاد 
سنوات من العمل الدؤوب

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com



Sports
@albiladpress.com

كل التوفيق لفريق 
باربار “ممثل البحرين” 

في منافسات البطولة اآلسيوية 
لألندية التي ستنطلق اليوم 

بالكويت. ونأمل أن يظهر 
“البنفسج” بالمستويات المأمولة 

والنتائج المرضية التي تشرف 
سمعة ومكانة كرة اليد البحرينية.

“القناة الرياضية” متهمة 
بالتقصير وعدم اإلنصاف للعبة 

كرة اليد؛ لعدم وجود الدعم 
التلفزيوني في نقل المباريات 

خصوًصا التي تحمل اإلثارة 
والندية والحضور الجماهيري، وفي 
الوقت نفسه تنقل مباريات ليس 

لها أهمية فنية وال حسابية.

رفــع النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيــس الفخري لالتحاد البحريني لفنــون القتال المختلطة 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وإلــى مقــام رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وإلى مقــام ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، وإلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة؛ بمناســبة تحقيــق المنتخــب الوطنــي لقوة الرمي 5 ميداليــات ملونة في بطولة العالم لقــوة الرمي للهواة، التي 
احتضنتهــا مدينــة بتايــا بمملكــة تايلند فــي الفترة 17-7 مــارس، بعد أن أحرز الالعــب محمد عبداألميــر الميدالية الذهبية 
بوزن 55 كيلوجراما، وأحرز الالعب عبدهللا خوري الميدالية الفضية في وزن تحت 95 كيلوجراما، وأحرز الالعب حسين 
الســماهيجي فضيــة وزن 60 كيلوجرامــا، واحــرز الالعب علي ســلمان برونزية وزن 60 كيلوجرامــا، وأحرز الالعب محمود 

زهير برونزية وزن 65 كيلوجواما. 

ثمرة الدعم الملكي 

بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وأكــد 
حمــد آل خليفــة أن هــذا اإلنجــاز 
الرمــي  قــوة  لمنتخــب  التاريخــي 
فــي بطولــة العالــم للهــواة، مــا هو 
إال ثمــرة رعاية ودعم عاهل البالد 
جاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
والرياضييــن  للرياضــة  خليفــة 
أســهم  والــذي  البحريــن،  بمملكــة 
فــي تبوؤ البحرين مكانة مرموقة 
على المســتويين القاري والدولي، 
من خالل النجاحات التي حققتها 
المنتخبات الوطنية المختلفة في 
المشــاركات والمحافــل الرياضية، 
والتــي زادت مــن رصيــد الرياضة 

البحرينية من اإلنجازات. 

استمرارا إلنجازات عام الذهب 

وأضــاف ســموه أن هــذه النتيجــة 
تعكــس بصــورة حقيقيــة الجهــود 
المتميــزة التي بذلها ســمو الشــيخ 
مــن  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
خالل اإلستراتيجيات التطويرية 
أطلقهــا  التــي  الرائــدة  والــرؤى 
سموه، والتي ساهمت في ترجمة 
لقيــادة  البــالد،  عاهــل  توجيهــات 
القطــاع الرياضــي نحــو آفاق أكثر 
إشــراقا، بمــا انعكــس علــى إحــراز 
اإلنجازات تلــو اإلنجازات؛ لتكون 
شــاهدة علــى مــا حققتــه الرياضة 
وتقــدم  تطــور  مــن  البحرينيــة 
الرياضــات  صعيــد  علــى  الســيما 

القتاليــة، والتــي عــزز مــن مكانــة 
البحريــن في هذه الرياضات على 
المســتوى الدولــي، مشــيرا ســموه 
إلــى أن هــذه النتيجة المميزة هي 
اســتمرار لنجاحــات عــام الذهــب 
الــذي أطلقــه ســمو الشــيخ ناصــر 
العــام  علــى  آل خليفــة  بــن حمــد 
2018، والــذي شــكل قفــزة نوعية 
التــي  اإلنجــازات  مســتوى  علــى 
حققتهــا المنتخبــات الوطنيــة في 

المشاركات المختلفة. 

نجاح رؤيتنا للرياضات القتالية

وقال ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
بمــا  كثيــرا  “ســعدنا  خليفــة:  آل 
لقــوة  الوطنــي  المنتخــب  حققــه 
الرمــي فــي بطولــة العالــم، فهــذه 
والمشــرفة  التاريخيــة  النتيجــة 
التجمــع  هــذا  فــي  للمنتخــب 

واضــح  بشــكل  تعكــس  العالمــي، 
رســمناها  التــي  رؤيتنــا  نجــاح 
المنضويــة  القتاليــة  للرياضــات 
البحرينــي  االتحــاد  مظلــة  تحــت 
لفنــون القتــال المختلطــة، والتــي 
برهنــت علــى قدرتهــا فــي إحــراز 
للرياضــة  المتواصلــة  اإلنجــازات 
هــذه  عكســت  وقــد  البحرينيــة. 
الــذي  الكبيــر  المســتوى  النتيجــة 
قدمــه المنتخب طوال منافســات 
هــذه البطولــة، والتــي حصــد مــن 
خاللها هذ اإلنجاز التاريخي، الذي 
يضاف لسلســلة النتائــج المتميزة 
التــي حققتها الرياضــات القتالية، 
مشــيدين بالمســتوى القــوي الذي 
ظهر بــه العبو المنتخــب في هذه 
علــى  برهنــوا  والذيــن  البطولــة، 
القدرات واإلمكانــات العالية التي 
يمتلكونهــا، لتحقيــق هــذا اإلنجــاز 

قــوة  لرياضــة  المســبوق  غيــر 
الرمــي البحرينيــة”، مقــدرا ســموه 
الكبيــر  الــدور  ذاتــه  الوقــت  فــي 
البحرينــي  االتحــاد  يلعبــه  الــذي 
لفنــون القتــال المختلطــة برئاســة 
فــي  الخيــاط،  عبدالعزيــز  خالــد 
خــالل  مــن  ســموه  رؤيــة  تنفيــذ 
البرامــج والفعاليــات التــي تهيــئ 
المنضويــة  القتاليــة  للرياضــات 
الســبل  االتحــاد  مظلــة  تحــت 
التــي من شــأنها الوصــول لمرحلة 
لخــوض  المناســبة؛  الجاهزيــة 
والمنافســة  المشــاركات  مختلــف 
علــى تحقيــق مزيــد مــن النتائــج 

واإلنجازات.

سمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: اإلنجاز التاريخي ثمرة رعاية ودعم جاللة الملك

5 ميداليات ملونة في بطولة العالم لقوة الرمي للهواة
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أشــاد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة القدم للشــؤون اإلداريــة والمالية رئيــس اللجنة 
المنظمة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2020 التي ستستضيفها البحرين خالل الفترة 
من 22 حتى 26 مارس الجاري، علي البوعينين، بالدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من رئيس 

مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

وأشــار البوعينين إلى أن رئيس االتحاد على 
تواصــل دائم مــع اللجنة المنظمــة للتصفيات 
لالطمئنــان  عاًمــا،   23 تحــت  اآلســيوية 
باســتضافة  المرتبطــة  الجوانــب  علــى كافــة 
المنافســات اآلســيوية، معرًبــا البوعينيــن عن 
شــكره وتقديــره للمتابعــة المســتمرة من قبل 
رئيــس االتحــاد وتقديمه كافة أشــكال الدعم 
للجنــة، مؤكــًدا أن اللجنة تتابع بشــكل يومي 
جميع التفاصيل والمتطلبات التي يشــترطها 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

بدء وصول الوفود

 مــن جهــة أخــرى، أكــد علــي البوعينيــن أن 

الوفــود اآلســيوية بــدأت فــي الوصــول إلــى 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  وفــد  عبــر  المملكــة 
القــدم، الــذي سيشــرف على التصفيــات التي 
ستقام على مدار 3 جوالت، إذ ستقام الجولة 
األولــى يوم 22 مارس الجــاري، والثانية يوم 
24 مــارس الجــاري، والثالثــة يــوم 26 مارس 
الجاري، وجميع المباريات على اســتاد مدينة 

خليفة الرياضية. 
 وبّين أن المنتخبات المشاركة في المجموعة 
B مــن التصفيــات ســتصل اليــوم )األربعــاء( 
فلســطين  منتخــب  ســيكون  حيــث  تباًعــا، 
أول الواصليــن عبــر الطريــق البري من جســر 

الملــك فهــد وبالتحديد عنــد 11 صباًحا، فيما 
ســيصل منتخب بنغالديش عند 8.45 مســاء 
عبــر مطــار البحرين وكذلك ســيصل منتخب 
ســيريالنكا خالل الفترة المسائية وبالتحديد 

عند 9.20 مساء.
 ولفــت إلــى أن وفــد االتحــاد اآلســيوي تــم 
ا لســكنه، فيما  اعتمــاد فنــدق الريجنســي مقرًّ
تم اعتماد مجموعة فنادق إليت كمقار لسكن 

المنتخبات المشاركة.

  جهوزية

مدينــة  اســتاد  جهوزيــة  البوعينيــن  وأكــد 
خليفــة الرياضيــة الحتضــان 6 مباريــات فــي 
األولمبــي  منتخبنــا  تضــم  التــي  المجموعــة 
وبنغالديش وســيريالنكا وفلســطين، مشــًيرا 

إلى أن االستاد سبق له استضافة العديد من 
الفعاليــات والبطــوالت أبرزهــا نهائيــات كأس 
آســيا تحــت 19 عاًمــا التي احتضنتهــا مملكة 
البحريــن فــي العــام 2016، مبيًنــا أن الوفــد 
اآلســيوي ســيزور المنشــأة لالطالع على آخر 

التحضيرات فيها.

الداعم األول

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  وناشــد   
لكــرة القــدم للشــؤون اإلداريــة والماليــة علي 
لمــؤازرة  البحرينيــة،  الجماهيــر  البوعينيــن، 
المنتخــب األولمبــي في التصفيــات المرتقبة، 
مشيًرا إلى أن الجمهور سيكون الداعم األول 
للمنتخب في مشــواره بالتصفيات على مدار 

المباريات الثالث.
 ونّوه البوعينين بأهمية الحضور الجماهيري 
فــي تحفيز العبي المنتخب، مؤكًدا أن عامل 
لتعزيــز  ــا  إيجابيًّ والجمهــور ســيكون  األرض 
مشــوار المنتخــب نحو التأهل إلــى النهائيات 

اآلسيوية.
 وأوضــح أن االتحــاد حريــص علــى تفعيــل 
دور الجماهيــر فــي إثــراء مشــوار المنتخــب 
الــذي  المهــم  الــدور  إلــى  الفًتــا  بالتصفيــات، 
دعــم  فــي  الجماهيــري  الحضــور  ســيلعبه 

المنتخب وتحقيقه النتائج اإليجابية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

البوعينين: الحضور الجماهيري سيكون داعًما لألولمبي

علي بن خليفة

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

كســبت العداءة ديســي جيســا ميكونين الرهان بعدما توجت بلقب ســباق 
ماراثون ســيؤول الدولي في كوريا الجنوبية بعدما أحرزت المركز األول، 
العــداءة  فــي 2:23:45 ســاعة، متفوقــة علــى  الســباق  وقطعــت مســافة 
األثيوبيــة هيــروت دامتــي التــي جــاءت فــي المركــز الثانــي بعدمــا أنهــت 
مسافة السباق بزمن 2:24:10 ساعة، والعداءة الكينية كلستين جيبرجير 

التي جاءت في المركز الثالث بزمن 2:24:49 ساعة.
جيســا  ديســي  العــداءة  ونجحــت 
ميكونين في كتابة اســمها بلوحة شرف 
الــذي حظــي  ماراثــون ســيؤول  أبطــال 
بمشــاركة نخبــة من أبرز عــداءات العالم 
جــدارة  بــكل  الســباق  واعتلــت صــدارة 
واقتدار لتعكس ما تتمتع به من قدرات 
متميــزة في ســباق الماراثون للســيدات، 
وتبرهــن عمــا تمتلكه مــن إمكانات قوية 
فــي هذا النــوع مــن الســباقات. وأضاف 
ميكونين بعد الفوز “إنها لحظات سعيدة 
جــدا. إننــي فرحــة كثيــرا بالفــوز بســباق 
ماراثــون ســيؤول الدولــي الــذي لم يكن 
ســهال علــى اإلطالق، حيــث إن االنتصار 
يحفزني لبذل المزيد من الجهد والعطاء 
والنتائــج  المســتويات  أفضــل  لتقديــم 
فــي الماراثونــات القادمــة خصوصــا في 
البطــوالت والماراثونــات العالميــة لرفــع 
المحافــل  فــي  البحريــن  مملكــة  اســم 

الخارجيــة”.  وعبــرت ميكونيــن عن بالغ 
البحرينــي  لالتحــاد  وتقديرهــا  شــكرها 
أللعــاب القــوى علــى مــا يقدمــه لهــا مــن 
دعــم ومســاندة كان لهــا أبلــغ األثــر فــي 
تحقيــق ذلك التفوق الرائــع، متمنية بأن 
تكــون دائما عند حســن ظن المســؤولين 

في االتحاد.

ميكونين تفوز بماراثون سيؤول الدولي

باربــار  فريــق  البحريــن  مملكــة  ممثــل  يدشــن 
مشــواره فــي البطولــة اآلســيوية 21 لألنديــة 
“أبطــال الــدوري” لكــرة اليــد اليــوم )األربعــاء( 
بمواجهــة “صاحــب األرض والجمهــور” فريــق 
الكويت الكويتي وذلك في تمام الساعة 6.15 
نــادي الكويــت. وســتكون  مســاًء علــى صالــة 

المباراة منقولة على قنوات الدوري والكأس.
وحطت بعثة باربار في العاصمة الكويتية منذ 
يــوم اإلثنيــن الماضــي، وخــاض الفريــق بعــض 
التدريبــات ولعــب مبــاراة وديــة أيضــا؛ بهــدف 
الوصول للجاهزية المثالية لخوض المنافسات 
التي يدخلها “البنفســج” بأمل الوصول ألفضل 
المراكز المتقدمة وخصوصا أنه يمتلك العبين 
أصحــاب خبرة أمثال األخوين جعفر ومحمود 
عبــاس  وجعفــر  حبيــب  ومحمــد  عبدالقــادر 
بجانب الوجوه الشابة، إضافة إلى أنه استعان 
بالعــب المنتخــب اإلماراتــي وشــباب األهلــي 
عيســى البنــاي وبعض العناصــر المحلية أمثال 
حســن مــدن وعبــدهللا الســالطنة، وقــد يكــون 

اإلدارة  أنهــت  مــا  إذا  بجانهمــا  ميــرزا  محمــد 
البربارية إجراءات تسجيله.

علــي حســن،  الرئيــس  النــادي  وفــد  ويتــرأس 
ويضم الوفد مدير لعبة كرة اليد علي الجوكم، 
واإلداري محمد الشويخ، والمدرب السيد علي 
الفالحــي، والمســاعد حســن مــدن، والالعبون: 
جعفــر عبدالقــادر، محمــود عبــد القــادر، محمــد 
علــي، محمــد  المقابــي، حســن  أحمــد  حبيــب، 
عمار، عبدهللا الســالطنة، عيســى خلف، قاســم 

الشــويخ، قاســم جعفــر، الســيد ماجــد حيــدر، 
خليل إبراهيم، حسن منصور، وجعفر عباس.

وأســفرت القرعــة، والتــي حظيــت بوجــود 14 
فريقــا تــم توزيعهــا علــى أربــع مجموعــات عن 
وقــوع باربار بجانب الكويــت والكرخ العراقي 
مجموعــة  كل  مــن  ويتأهــل  الهنــدي،  والهنــد 
صاحبــا المركزيــن األول والثانــي إلــى األدوار 

الرئيسة.
الجدير بالذكر، أن فريق النجمة “حامل اللقب” 

فريق باربار لكرة اليد

أولــى مباريــات البطولــة اآلســيوية لألنديــة لكــرة اليــد
باربار يلتقي الكويت الكويتي اليوم

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ا حق استضافة منافسات تصفيات مجموعة غرب  منح االتحاد اآلســيوي للكرة الطائرة االتحاد البحريني رســميًّ
آسيا المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاًما التي ستقام بمينامار، على أن تقام التصفيات خالل الفترة من 27 يونيو 

لغاية 7 يوليو المقبلين، فيما ستقام نهائيات بطولة آسيا بشهر أغسطس المقبل.
كال  آســيا  غــرب  مجموعــة  وتضــم 
الســعودية،  البحريــن،  منتخــب  مــن 
العــراق،  قطــر،  اإلمــارات،  الكويــت، 
التصفيــات  مــن  ويتأهــل  فلســطين 

ثالثة منتخبات إلى النهائيات.
وتأتــي تلــك االســتضافة فــي إطــار 
ثقــة االتحاد اآلســيوي للكرة الطائرة 
بقدرات االتحاد البحريني في توفير 
االســتضافة  مســتلزمات  مختلــف 
ونظــًرا  المســتويات  أعلــى  علــى 
للخبــرة التــي يتمتــع بهــا االتحاد في 
تنظيــم البطــوالت القــاري والعالمية، 
خصوًصــا وأن االتحــاد ســينظم فــي 
الصيــف القــادم بطولــة العالــم تحت 

21 عاًما.
وقال األمين العام لالتحاد البحريني 

الحلواجــي  فــراس  الطائــرة  للكــرة 
تصفيــات  منافســات  اســتضافة  إن 
مجموعــة غرب آســيا المؤهلة لكأس 

آســيا تحــت 23 عاًمــا تعتبــر نتيجــة 
للســمعة الدوليــة الطيبــة التي يتمتع 
بهــا االتحــاد علــى صعيــد اســتضافة 
والعالميــة  القاريــة  األحــداث  أكبــر 
نجاحــات  مــن  لمــا حققــه  وامتــداًدا 
علــى هــذا الصعيــد بعــد تميــزه فــي 
اســتضافة بطولــة العالــم تحــت 19 
عاًما التي أقيمت في 2017 وبطولة 
أقيمــت  التــي  عــام   20 آســيا تحــت 
2018 والعديــد مــن البطــوالت  فــي 

األخرى.
وأكــد الحلواجي أن االتحاد ســيعمل 
علــى اإلعــداد منــذ اآلن الســتضافة 
وتوفيــر  اآلســيوية  التصفيــات 
مختلــف الظــروف المثاليــة إلنجــاح 

الحدث القاري من جميع النواحي.

فراس الحلواجي

مشاركة 7 منتخبات ويتأهل منها 3 إلى نهائيات الطائرة
البحرين تستضيف تصفيات غرب آسيا تحت 23

ديسي ميكونين خالل السباق

علي البوعينين

أشاد بدعم 
رئيس االتحاد 

للجنة المنظمة 
للتصفيات 

اآلسيوية

علي مجيد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

صورة جماعية الحتفال منتخب قوة الرمي بتايلند



تنطلــق اليوم )األربعاء( منافســات الجولــة الثالثة من كأس 
الرئيــس لفــرق الدرجــة األولــى لكــرة اليــد بإقامــة مباراتين 
لحســاب المجموعــة األولــى، فــي المبــاراة األولــى يلتقــي 

 5.30 الســاعة  تمــام  فــي  البحريــن  مــع  االتحــاد 
وتعقبها مباشرة مباراة االتفاق والشباب عند 

الســاعة 7 مســاًء، وذلــك علــى صالــة اتحــاد 
اللعبة بأم الحصم. 

الخميــس  غــًدا  الجولــة  تختتــم  أن  علــى 
بمباراتيــن أيًضا، تجمــع أم الحصم مع توبلي 

والتضامن وسماهيج.

عودة لمباريات اليوم، االتحاد يدخل هذه المباراة ويمتلك 
)نقطتيــن( مــن خســارتين، أما البحرين فلديــه )4 نقاط( من 
ا بينهمــا  فــوز وخســارة، ودون شــك أن اللقــاء ســيكون نــدًّ
للظفــر بالنقــاط الثالث التي تنعــش مركزهما في 

الترتيب.
وفي اللقاء اآلخر، ســيكون الشباب متصدر 
محطــة  أمــام  نقــاط(   8( برصيــد  الترتيــب 
حينمــا  انتصاراتــه  علــى  للحفــاظ  اختبــار 
يلتقي االتفاق )5 نقاط(، وهذا يعطي مؤشًرا 

برؤية مواجهة مثيرة وقوية.

تقــام اليــوم المبــاراة النهائية لــكأس بابكو 
للشــركات والمؤسسات لكرة القدم، والتي 
تجمع بين ألبا والكهرماء في تمام الساعة 
5.15 مســاًء. وتقــام المبــاراة علــى ملعــب 
نــادي بابكو بعوالي. بحضور نائب الرئيس 
والصحــة  البيئــة  لجنــة  رئيــس  التنفيــذي 
والســالمة إبراهيم طالــب، ورئيس اللجنة 
المنظمــة مــازن العمــران واألعضــاء عــدد 
من المســؤولين في هيئــة الكهرباء والماء 

وشركة ألمنيوم البحرين “ألبا”. 
 ويســدل اليــوم موســم الشــركات الكروي 
مباريــات  شــهدتها  قويــة  منافســة  بعــد 

وقبلهمــا  والــكأس  الــدوري  مســابقتي 
الســباعيات بين الفرق الخمسة المشاركة. 
وتنتظــر بطولــة الــكأس اليــوم مــن يقبض 
الســاخنة  المواجهــة  هــذه  فــي  عليهــا 

والصعبة بين الفريقان. 
الموســم  انقــاذ  إلــى  يتطلــع  ألبــا  فريــق 
وتعويــض مــا فاتــه خصوصا في مســابقة 
مســابقة  فــي  بقــوة  والعــودة  الــدوري 
الكأس، في المقابل فريق الكهرماء يتطلع 
لتحقيق ثنائية الموســم بعد أن أحرز لقب 

مسابقة الدوري.

ألبا والكهرماء في نهائي كأس بابكوالجولة الثالثة لكأس الرئيس لليد

ينطلق ســباق الفورموال 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 في الفترة من 
28 وحتــى 31 مــارس الجــاري، وينطلــق من خالله أيضا عدد من الســباقات المســاندة، 

وضمنها بطولة الفورموال 2 وبطولة كأس تحدي البورش جي تي 3 الشرق األوسط.

وُيشــرف االّتحاد الدولي للسيارات “فيا” 
على بطولة العالم لسباقات الفورموال 2، 
والتي تعد بمثابة الباب األخير للسائقين 
المعروفــة  الملكــة  الفئــة  إلــى  لالنتقــال 
بالفورموال وان. ومن المنتظر أن تنطلق 
لبطولــة  مســاند  كســباق  البطولــة  هــذه 
العالــم لســباقات الفورمــوال وان، حيــث 
ســتتزامن كل جولة مع سباقات الجائزة 

الكبرى.
وتنطلــق البطولة فــي جولتها األولى من 
البحرين كســباق مساند لجائزة البحرين 
الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال وان 
2019، وتتألــف مــن 12 جولــة، جولتهــا 
الثانيــة فــي أذربيجــان ومــن ثــم الثالثــة 
في إســبانيا، الرابعة في موناكو، الجولة 
فــي  السادســة  فرنســا،  فــي  الخامســة 
النمســا والســابعة فــي بريطانيــا، الثامنة 

فــي المجــر وتتبعهــا جولــة بلجيــكا وثــم 
إيطاليــا وروســيا ولتختتــم البطولــة في 

اإلمارات.
من المعروف على نطاق واسع أن بطولة 
االتحــاد الدولي للفورموال 2 هي المغذي 
الرئيس لسباقات الفورموال 1، مع انتقال 
العديد من خريجيها إلى الدرجة األعلى 
بعــد إبــراز مهاراتهم على هذا المســتوى. 
وأبرزهم لويس هاملتون، شارلز لكليرك، 
سيرجيو بيريز، نيكو هالكنبيرغ، رومان 
غروجــان، بييــر غاســلي، النــدو نوريس، 

جورج راسل، انتونيو جيوفانزي. 
ويشــمل نهايــة األســبوع حصــة تجــارب 
تأهيــل  وحصــة  دقيقــة   45 لمــدة  حــرة 
ســباقان.  يليهــا  ســاعة،  نصــف  لمــدة 
تعتبــر الحصة التأهيلية صراعا مســتقال 
ترتيــب  وتحــدد  زمنيــة،  لفــة  ألقصــى 

الشــبكة للســباق األول. ويتــم منــح أربع 
نقاط لصاحب مركز االنطالق األول.

يقام السباق األول على مدى 60 دقيقة، 
ويجــب علــى كل ســائق القيــام بمحطــة 
أن  ويجــب  واحــدة،  إجباريــة  توقــف 

يســتخدم مجموعــة واحــدة علــى األقل 
لكل مواصفات إطارات الطقس الجاف. 
مــع  للســائقين  األوائــل  العشــرة  النقــاط 
منــح نقطتين للســائق الذي حقق أســرع 

لفة في السباق.

يتــم تحديــد الشــبكة الخاصــة بالســباق 
النهائــي  الترتيــب  خــالل  مــن  الثانــي 
المواضــع  عكــس  مــع  األول،  للســباق 
الثمانية العليا. يقام الســباق الثاني على 

45 دقيقة بدون أي توقف مسموح به.

مجمــوع  فــي  الثمانيــة  النقــاط  أعلــى 
النقاط والســائق الذي يحقق أســرع لفة، 

له نقطتان.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

3 تـــي  جـــي  البـــورش  تحـــدي  وكأس   2 الفورمـــوال  لبطولـــة  االفتتاحيـــة  الجولـــة 

أبرز السباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى

الحملة الترويجية لسباق “بال حدود” تزور المدارس
توزيـــع الكتيبـــات الخاصـــة بالســـباق وبوســـترات الخاصـــة للفورمـــوال 1

تتواصــل الحملــة الترويجيــة لســباق FORMULA 1 - جائــزة البحريــن الكبــرى لطيران 
الخليج 2019 في مدارس مملكة البحرين وفعالياتها االجتماعية، حيث قامت الحملة 
الترويجية بزيارة عدد من مدارس البحرين؛ لتعريف الطلبة على السباق العالمي الذي 

سيقام في حلبة البحرين الدولية في الفترة من 28 وحتى 31 مارس الجاري.

وزارت الحملــة الترويجيــة لحلبة البحرين 
الدوليــة عــدد كبيــر مــن مــدارس البحرين، 
وقامــت الحملــة بتوزيع الكتيبــات الخاصة 
بســباق  الخاصــة  وبوســترات  بالســباق 
الفورموال 1 وتعريفهم عن سباق الفورموال 
والفعاليــات  المســاندة  والســباقات   1
هامــش  علــى  ســتقام  التــي  الترفيهيــة 
الســباق، كمــا تم توزيــع العديد مــن الهدايا 

المقدمة من الحلبة لطالب المدرسة.
وللراغبيــن فــي الحضــور للســباق العالمــي 
تتوفــر تذاكــر المنصة الرئيســة، والتي تبلغ 
150 دينار ألربعة أيام السباق، بينما منصة 
بتكلــو تبلــغ 120 دينارا، إلى جانب عروض 

بتلكــو وذلــك  تذاكــر منصــة  علــى  خاصــة 
بنوعيــن، التذكرة األولى ليــوم واحد، وهو 
يوم الجمعة من الســباق، حيث يبلغ الســعر 
للتذكرة 60 دينارا، النوع اآلخر من التذاكر 
هــو ليوميــن مــن الســباق الســبت واألحــد، 
وتبلغ ســعر التذكرة 100 دينار، فال تفوتوا 

هذا العرض المغري.
دينــار،   100 األول  المنعطــف  منصــة  أمــا 
تذاكــر منصــات الجامعــة والفــوز تبلــغ 60 
دينــارا، كمــا يوجد هناك عدد مــن العروض 
الفورمــوال  ســباق  تذاكــر  علــى  المخفضــة 
وان، وأبرزهــا حصول طالب المدارس من 
3 وحتى 12 عاما على خصم يصل إلى 50 

%، مــن 13 وحتى 17 عاما يحصلون على 
خصــم 25 %، طالب الجامعة خصم يصل 

إلــى 10 %، أصحــاب الهمــم 25 %، كبــار 
السن من 60 عاما وأكثر 25 %.

جانب من الحملة الترويجية
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أكــد صانــع ألعــاب فريق المحــرق للكــرة الطائرة الدولي حســين الحايكــي أن فترة 
التوقــف الحاليــة ســتكون لها انعكاســات ايجابية وســلبية في آن واحــد بعد تأهل 
الفريــق إلــى المبــاراة النهائيــة لــدوري الدرجة األولى والتي ســتقام يــوم الخميس 

المقبل 28 مارس الجاري أمام داركليب.

وكان المحــرق تأهــل للنهائــي للموســم الثاني 
علــى التوالي بعدما فاز علــى النجمة بنتيجة 

3/2 في المواجهة األولى بالمربع الذهبي.
وذكر الحايكي لـ “البالد ســبورت” أن التوقف 
الذيــن  لالعبيــن  بالنســبة  ايجابــي  ســيكون 

يعانــون مــن بعــض اإلصابــات الخفيفــة التي 
هــي بحاجــة إلــى العــالج والتأهيــل والراحــة 
لكنهــا ســتكون ســلبية بشــكل عــام ألنهــا قــد 
تهبط بمستوى الفريق بعدما ظل يسير أدائه 

برتم عال في األداء.
داركليــب  مواجهــة  قبــل  الحايكــي  وقــال 
واألهلي التي انتهت لمصلحة األول 3/1 لدى 
سؤالنا إياه عن أي الفريقين يتمنى مواجهته 
فــي النهائــي “ كال الفريقيــن يتمتعان بعناصر 
قوية وال يســتهان بهما ونحن مســتعدين ألي 
أحــد منهما وســتقدم كل ما بوســعنا من أجل 
تحقيــق الفــوز ونيــل اللقــب”، مشــيرا إلــى أن 

األقــل ليــس اقــل مســتوى مــن المحــرق وإن 
غــاب عنــه اثنيــن من ابــرز عناصــر لالحتراف 

الخارجي.
فــي  الفــوز  بنظــام  النهائيــة  المبــاراة  وتقــام 

مواجهتين من أصل ثالث.
تحقيــق  فــي  يوفــق  بــأن  الحايكــي  وتمنــى 
مــع  الرياضيــة  مســيرته  فــي  جديــد  إنجــاز 
نــادي المحــرق فــي أول موســم له مــع طائرة 

فــي  للعــب  انتقالــي  بعــد   “ األحــالم، مضيفــا 
صفــوف النجمــة قبــل موســمين نجحــت في 
تحقيــق لقــب الــدوري فــي أول تجربة لي مع 

الرهيــب، وأتمنــى أن تتكــرر مــع المحرق هذا 
الموسم”.

وأشــار الحايكــي بــأن الفريــق يســتعد بشــكل 

محمــد  الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  مكثــف 
المرباطــي بهدف الفوز وتحقيق إنجاز جديد 

في مسيرة النادي.

التـوقــف... سلبــي وإيجــابــي

فريق المحرق للكرة الطائرة

حسين الحايكي

من لقاء الفريقين في الدوري  

اللجنة اإلعالميةعلي مجيد

اللجنة اإلعالمية

األهليــة  الجامعــة  فريــق  أنهــى 
الوطنــي  الــدوري  فــي  مشــواره 
للجامعــات لكــرة القــدم بتحقيقــه 
فــوًزا صعًبــا ومثيــًرا علــى فريــق 
بأربعــة  العربــي  الخليــج  جامعــة 
أهــداف مقابــل ثالثــة فــي الجولة 
األخيــرة للــدوري، ليتقــدم األهلية 
الخامــس  المركــز  نحــو  خطــوة 
أنهــى  فيمــا  نقطــة   18 برصيــد 
فــي  مشــواره  العربــي  الخليــج 

المركز الثامن برصيد 10 نقاط.
شــهدت  المبــاراة  بدايــة  وكانــت 
العربــي  الخليــج  لفريــق  أفضليــة 
الــذي باغت فريق األهلية بنشــاط 
أثمــرت  مبكــرة  ونزعــة هجوميــة 
عــن تســجيله هدفين فــي النصف 
األول  الشــوط  األول  الســاعة 
عــن طريــق أحمــد محمــد ورضــا 

الحمادي.

 ونشــط فريــق الجامعــة األهليــة 
بعــد الهدفيــن وقــام بسلســلة مــن 
الهجمــات والضغــط علــى الفريــق 
الخليــج العربــي حتــى تمكــن مــن 
تســجيل هدفــه األول عــن طريــق 

محمد زايد.
فــي  المبــاراة  إثــارة  وارتفعــت 
مــن  خصوًصــا  الثانــي  الشــوط 
حتــى  األهليــة  الجامعــة  جانــب 
تســجيل  عــن  محاوالتــه  أثمــرت 
هــدف التعديــل عــن طريــق علــي 

جميل الهاشمي.
تمّكــن  األخيــرة،  الدقائــق  وفــي 
تســجيل  مــن  األهليــة  الجامعــة 
هدفيــه الثالث والرابــع المتتاليين 
عــن طريــق محمــد أحمــد وطــالل 
الخليــج  جامعــة  وقّلــص  خالــد، 
بتســجيله هدفــه  الفــارق  العربــي 

الثالث عن طريق رضا الحادي.

“األهلية” خامس الدوري الجامعي الكروي

حسن علي

الحايكي: المحرق 
جاهز لنهائي 

الطائرة وأتطلع 
إلنجاز جديد
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واصلــت فــرق األولمبياد الخاص البحريني تألقهــا في دورة األلعاب العالمية لألولمبياد 
الخاص بأبوظبي المقامة بالفترة 8 - 22 مارس 2019.  وأضاف العداء محمد الجبوري 
فضيــة 100 متــر فــي زمن 13.29 ثانية بإشــراف الكابتن أحمد حســين والكابتن فوزية 
حســن، بينمــا حصل محمود محســن علــى الفضية في مجموعته في زمــن قدره 12.28 
ثانية.  كما نال العب الدراجات الهوائية السيد علي حسين برونزية سباق 5 كيلومترات 
بإشــراف مدربــه الكابتــن ناجــي أحمد. في حين خاض فريق الســباحة منافســات قوية 

وسيعلن عن نتائجها في وقت الحق بعد كتابة هذا الخبر. 

اللحظــة  إلــى حــد  البحريــن  وحصــدت مملكــة 
ذهبيــات،   7 رأســها  علــى  ملونــة،  ميداليــة   27
و9 فضيــات، و11 برونزيــة، وهــي حصيلــة غير 
منتهيــة بعــد لمشــاركة البعثــة البحرينيــة التــي 
تضــم 24 العبــا، يمثلــون المملكــة فــي 9 ألعاب، 
بينما تســتمر منافســات فرقنا علــى مدى يومي 

األربعاء والخميس. 

تصريحات فريق البوتشي 

حصــد العبــو البوتشــي 4 ميداليــات إلــى حــد 
اآلن فــي البطولــة، بواقــع ميداليــة فضيــة فــي 
المنافســات الجماعيــة، وأخــرى فضيــة للنجمــة 
ياســمين  لالعبــة  وبرونزيــة  دويشــان،  عهــود 

فكري، وأخرى لالعب أحمد حميد الشيخ. 
الذهــب  التقــاط  علــى  مصــر  الفريــق  أن  غيــر 
حســب مــا تؤكــد المدربــة الكابتــن منــى أحمــد 
التــي صرحت بــأن الالعبين في أفضل حاالتهم 
اليــوم  الزوجــي  مباريــات  فــي  الفــوز  وحققــوا 
الثالثــاء. وِفــي حــال فــوز فريــق أحمــد وعــون 
الذهــب،  يلبســون  فســوف  األربعــاء  بمبــاراة 

وكذلك بالنسبة لمباراة ياسمين وعهود. 
وتحدثــت الالعبــة عهــود دويشــان بفــرح غامــر 
عن ميداليتها الفضية التي نالتها في منافسات 
الفــردي لتضيفهــا إلــى الفضية الســابقة في فئة 
والشــعب  للقيــادة  الفــوز  وأهــدت  الجماعــي، 

وأسرتها ومنتسبي األولمبياد الخاص. 
فكــري  ياســمين  النجمــة  الســعادة  غمــرت  كمــا 
لحصولهــا علــى برونزيــة الفــردي، لكنهــا تؤكــد 
أن هــذا المركــز ال يرضيهــا تمــام الرضــا وإنمــا 
تســعى للذهبيــة من خالل مبــاراة األربعاء التي 
البطولــة  فــي مشــوار  مــع موافقتهــا  تخوضهــا 

عهود دويشان.
وتعــرض الالعــب عــون جمعــة لوعكــة صحيــة 
بإشــراف  العــالج  تلقــى  إذ  مبارياتــه،  قبيــل 
طبيبــة البعثــة د.جميلــة بهمن، وأصــر على أداء 
ومالحقــة  الوطــن  بحــب  مدفوعــا  المباريــات 
الذهبيــة، وبالفعــل حقــق العالمــة الكاملــة لحــد 

اآلن. 
أمــا الالعــب أحمد حميد الشــيخ صاحب فضية 
وبرونزيــة فأكــد أنــه مثــل زمالئــه يصبــون إلــى 
تحقيــق المركــز األول فــي المباريــات المتبقيــة، 
وأن أســلوب لعبهــم قــد اكتمل نضجــا وهم اآلن 
أكثــر أريحيــة فــي األداء وســيبذلون جهدهــم 

ويسألون التوفيق من هللا تعالى. 
وكان المدرب اآلخر للفريق الكابتن حسن جواد 
قد عاد إلى المملكة للمشــاركة في مراســم دفن 

المرحومة جدته، على أن يعود للبطولة، وتلقى 
وكذلــك  ومنتســبيه،  األولمبيــاد  رئيــس  تعزيــة 
المــدرب أحمد حســين فــي وفاة خاله، ســائلين 

للمرحومين الرحمة والغفران. 

فريق الريشة الطائرة يتألق فرديا ويقترب 

الطائــرة محمــود حســين  الريشــة  حقــق العبــا 
وفاطمة حســين العالمة الكاملة في مبارياتهما 
الفرديــة؛ ليضمنــا مراكــز متقدمــة فــي البطولة، 
معولين على منافســتهما األخيــرة يوم األربعاء 
التي ستحسم الذهب لمملكة البحرين في حال 

الفوز بقيادة المدرب الكابتن علي عباس. 

من باحة منزل إلى العالم بأسره 

تقــف شــقيقة الرئيــس األميركــي األســبق جون 
كينيــدي، يونيــس كينيــدي شــرايفر، وراء فكرة 
تأســيس األلعــاب العالميــة لألولمبيــاد الخــاص، 
إذ يعــود إليهــا الفضــل فــي نشــر هذه المنافســة 

وتطويرها. 
لهــا  األولــى  الملهمــة  يونيــس  شــقيقة  وتعــد 
لتأسيس األولمبياد الخاص؛ كونها من أصحاب 
الهمــم، وبعــد معايشــتها معانــاة أختهــا قــررت 
وأسســت  الفئــة،  لهــذه  المجتمــع  رؤيــة  تغييــر 
1968؛  الخــاص  لألولمبيــاد  العالميــة  األلعــاب 
والرياضــي  اإلنســاني  الحــدث  اليــوم  ليصبــح 

األكبر من نوعه في العالم.
بروكليــن  فــي   1918 العــام  مــاري  روز  ولــدت 
بواليــة نيويورك األميركية بإعاقة ذهنية، وفي 
يونيــو 1963 أرادت يونيــس، التــي كانــت تدير 
إســعاد  الخيريــة،  كينيــدي  جوزيــف  مؤسســة 
شــقيقتها الصغيــرة، فأقامــت معســكًرا رياضًيــا 
لمــدة يــوم واحــد بحديقــة منزلهــا لألطفــال من 

الذهنيــة، الســتعراض مهاراتهــم  اإلعاقــة  ذوي 
الرياضية والبدنية.

حلــم إنســاني بدأتــه يونيس كينيدي بشــقيقتها 
روز ماري، إذ حاولت مســاعدة أختها لممارســة 
أي نشــاط إنساني يسهل عليها؛ لتكون الرياضة 
تلــك البوابــة الســحرية التــي خرجــت منهــا روز 
المجتمــع  فــي  جديــدا  كيانــا  وتصبــح  مــاري، 
وعضــًوا فاعــال، وتحقــق قســُم يونيــس “دعنــي 
أفــوز، فإن لم أســتطع، دعني أكون شــجاًعا في 

المحاولة”. 
انطلــق حلــم يونيس كينيدي مــع انطالق حركة 
األولمبيــاد الخاص األول لذوي اإلعاقة الذهنية 
فــي يوليــو 1968 في ملعب “ســولجر فيلد” في 
شيكاغو، لمناصرة هذه الفئة التي كانت مهمشة 
آنــذاك، وشــارك فيــه 400 رياضــي تنافســوا في 

أكثر من 50 لعبة. 
العالميــة  األلعــاب  أصبحــت  الوقــت  مــرور  مــع 
لألولمبياد الخاص تقام مرة كل عامين، على أن 

تكون صيفية في نســخة وشــتوية في النسخة 
التاليــة، ومــن المقــرر إقامــة أحــدث نســخة من 
األولمبياد الخاص األلعاب العالمية في أبوظبي 
 21 إلــى   14 مــن  الفتــرة  فــي  وتنطلــق   ،2019
مــارس المقبــل، برعاية ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان، وســتكون هــذه المرة األولى 
التــي تقــام فيهــا األلعــاب العالميــة فــي منطقــة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

وتعتبر األولمبياد الخاص حركة عالمية تســعى 
االحتــرام  يعــم  حتــى  متضامــن،  عالــم  لبنــاء 
والتقدير للجميع دون النظر الختالف قدراتهم. 

رئيس زيمبابوي يزور منتخب بالده 

زار رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، نادي 
يــاس لينكــس جولــف أبوظبي الذي يســتضيف 
رياضيــي  ودعــم  لمتابعــة  الجولــف؛  منافســات 

بالده المشاركين في األلعاب العالمية. 
واســتهل منانجاجوا الزيارة الرسمية لإلمارات؛ 
وتحفيزهــم  ودعمهــم  الفريــق،  أعضــاء  لتفقــد 
علــى تقديــم أداء مميــز. ولــم تســتطع مديــرة 
زيمبابــوي  فــي  الوطنــي  الخــاص  األولمبيــاد 
فيــوال موســاريري، إخفــاء حماســها وســعادتها 
لرؤيــة رئيس بالدها يشــجع فريقهــا، إذ إن ابنها 
مونيــارادزي مونيــا موســاريري هــو أحد العبي 

فريق زيمبابوي في الجولف. 
وقالــت “وجــود الرئيــس هنــا يبعــث للتفــاؤل، 
ونحــن نتطلــع إلى مزيد مــن الدعم الحكومي 
ألصحــاب الهمــم، وآمــل أن يــؤدي هــذا عمــا 
قريــب إلــى فتــح بــاب الحــوار مــع الحكومــة 
بشــأن تحســين ظــروف أصحــاب التحديــات 

الذهنية”. 

األولمبياد الخاص يصل إلى 27 ميدالية ويواصل الحصاد
ــد اإلنــــــجــــــازات فــــي أبـــوظـــبـــي ــصـ ــح لـــاعـــبـــيـــن مــــن أجـــــل حـ ــ ــ ــق واضـ ــ ــأل ــ ت

أبوظبي - الوفد اإلعالمي
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محمد بن زايد يستقبل مجلس إدارة مؤسسة األولمبياد الخاص العالمية

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم مجلس 
إدارة مؤسســة األولمبيــاد الخــاص العالميــة يرافقهــم رئيــس 
األولمبياد الخاص الدولي تيم شــرايفر وأســرة كنيدي شرايفر 
المؤسســة لألولمبيــاد الخــاص والرئيــس اإلقليمــي لألولمبيــاد 

الخاص الدولي أيمن عبدالوهاب. 
ورحب ســموه بوفد المؤسســة وأسرة كيندي شــرايفر، متمنيا 
لهما التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤسســة في دعم 
الرياضييــن مــن أصحــاب الهمــم  مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة، 

طموحاتهــم  وتحقيــق  مواهبهــم  إلبــراز  الفرصــة  وإعطائهــم 
ودمجهم في مجتمعاتهم. 

وأكــد ســموه دعــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمختلــف 
مــع  المشــاركة  مــن  الهمــم  أصحــاب  تمكــن  التــي  المبــادرات 
باقــي أفــراد المجتمــع فــي تنمية وبناء بلدانهم، وأشــاد ســموه 
بجهــود أســرة أولمبيــاد الخــاص عمومــا ودور عائلــة كينــدي 
شــرايفر خصوصــا في االهتمام بدعــم رياضات أصحاب الهمم 
وتشــجيعهم الدائــم على تحظى هــذه الفئة بالعنايــة والرعاية 

لتؤدي دورها ومسؤولياتها أسوة ببقية أفراد المجتمع. 

مــن جانبــه، أشــاد بوفــد مؤسســة األولمبيــاد الخــاص العالميــة 
مبــادرات دولــة اإلمــارات ودورهــا الرائــد فــي تمكيــن أصحاب 
الهمــم وتوفيــر بيئــة رياضيــة نموذجيــة وفــق أعلــى المعاييــر 
العالمية وتأســيس منظومة عمل مستدامة لألولمبياد الخاص 
لدعــم الرياضييــن مــن أصحــاب الهمم مــن أجل المشــاركة في 
المنافســات والمحافــل الرياضيــة المحليــة والعالميــة، وذلــك 
بالشراكة مع أبرز المنظمات المعنية باألولمبياد الخاص عالميا 
وأشــاد الوفد بمســتوى تنظيم الدولة واســتضافتها لألولمبياد 

الخاص لأللعاب العالمية “أبوظبي 2019”. 

رئيس زيمبابوي يزور منتخب بالده 

حــرص الفنــان الكبيــر حســين فهمي ســفير األولمبياد الخاص الدولــي، الذي يحرص منذ العام 2006 على المشــاركة في أحداث 
وفعاليات األولمبياد الخاص، على الحضور ودعم وتشجيع الالعبين.

 وتنــاول تجربتــه مــع األولمبيــاد الخاص 
قائــال “بــدأت مســيرتي ســفيًرا لألولمبياد 
ســنوات،   10 منــذ  اإلقليمــي  الخــاص 
وأصبحــت أيًضــا ســفيًرا دولًيــا وعالمًيــا، 
وهي مهمة إنسانية كبيرة، وأرى أن الفنان 
لــه دور مهم للغاية فــي المجتمع، ويجب 
عليه القيام به، وفي الوقت نفســه يلتف 
النــاس حولــه، خصوصا أن صــوت الفنان 
مسموع لدى الكثيرين، وأعتقد أن الفنان 
المحبوب من الممكن أن يقوم بهذا الدور 
علــى أكمــل وجــه، وبالتالــي التأثيــر على 
المجتمع، خصوًصا في المجال اإلنساني. 
وفئــة أصحاب الهمم البد من دمجهم مع 
المجتمــع، ومهمتنــا أن نجعلهم يتفاعلون 
ويندمجــون بشــكل كامــل، وهــي مهمــة 

تقــع على عاتقنا جميًعــا، في كيفية جعل 
)أصحــاب  الخاصــة  القــدرات  أصحــاب 
الهمــم(، ينخرطــون فــي مجتمعنا بشــكل 
انســيابي وطبيعي، ومتفائل وســعيد بما 
تظهره األسرة العربية من تعاون وتعامل 
معهم، وأصبحنا جزًءا مهًما من العالم”. 

هــذا  فــي  األكبــر  “ســعادتي  وأضــاف 
أرى  أننــي  لألولمبيــاد،  العالمــي  المحفــل 
أن أبوظبــي العاصمــة اإلماراتيــة تحمــل 
علــى عاتقهــا إحداث نقلــة نوعيــة رائعة، 
أعتبرهــا  التــي  االســتضافة  خــالل  مــن 

أن  خصوصــا  شــيء،  كل  فــي  مثاليــة 
الجميع يبدي االســتعداد لتقديم نســخة، 
ربمــا تكــون اســتثنائية فــي هــذا الحدث، 
ومــن خــالل زياراتي للعديد مــن األماكن 
والمستشفيات والفعاليات وأماكن إقامة 
الالعبيــن وأســرهم، والمدربيــن، إضافــة 
إلى المالعب التي تتوافر بها التسهيالت، 
رأيت الكثير من األمور التي تدفعني إلى 
التفاؤل بالنســخة 15 مــن النواحي كافة، 
وهذا عهدنا الدائم في )عيال زايد( بأنهم 

سوف يبهرون العالم”. 
وتابع “وأبوظبي لها ذكريات جميلة ورائعة معي في هذا العمل اإلنساني  «

الجميل، وللمصادفة فإن أول حدث إقليمي شاركت فيه، منذ أن تقلدت منصبي 
21 مارس 2007 سفيًرا لألولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا، كان حضوري األلعاب اإلقليمية السادسة لألولمبياد الخاص 
أبوظبي 2008”.

فهمي يتحدث عن تجربته مع األولمبياد الخاص

الفنان حسين فهمي 

األلعــاب  الخــاص  األولمبيــاد  ُيعتبــر 
أبــرز  أحــد   2019 أبوظبــي  العالميــة 
العالميــة  الرياضيــة  الفعاليــات 
الموجهــة ألصحاب الهمم مســتضيفا 
7500 رياضيا من 200 بلد للمشاركة 

في 24 رياضة. 

وتحت رعاية ولي عهد أبوظبي  «
نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة اإلماراتية سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، يقام 

هذا الحدث ألول مرة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ 
ليشكل أكثر المنافسات توحيًدا 

في تاريخ األولمبياد الخاص 
الذي يعود تاريخه إلى 50 عاًما. 

ويحتفي األولمبياد الخاص 
بقدرات وإنجازات األشخاص من 
ذوي اإلعاقة الذهنية مع مراعاة 

مستوى قدراتهم. 

حدث عالمي 
إماراتي



بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومتابعة من قبل الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة األميــن العــام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة بــدأت األمانة العامــة اجتماعاتها لتنفيذ 

السياسات العامة والخطط االستراتيجية مع الشركاء في القطاع العام والخاص.

للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  وأوضــح 
الرحمــن  عبــد  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
عســكر خــال اجتماعــه بمديــر إدارة المــوارد 

الخدمــات مروان فؤاد كمال ومدير التخطيط 
اللطيــف  عبــد  راشــد  والمتابعــة  والسياســات 
الزيانــي أن المرحلة القادمة للمجلس ســتكون 

رئيــس  ســمو  وطموحــات  لتطلعــات  مواكبــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة من خال 
صاحيات أكبر لألمانة العامة لممارســة دورها 
اإلداري والمهنــي ولتفعيــل السياســات العامــة 

التي ترسم الطريق لمستقبل القطاعين.
تنفيــذ  علــى  المســاعد  العــام  األميــن  وأكــد   
توصيات الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
التــي تشــير إلى ضرورة زيــادة تفعيل التعاون 
مــع الهيئــات والــوزارات الحكوميــة والقطــاع 

والسياســات  مرئيــات  خــال  مــن  الخــاص 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة لتحقيــق 

مجتمع رياضي ملهم. 
وقــال عســكر نقــاً عــن األميــن العــام لتحقيــق 
علينــا  يســتوجب  الجديــدة  النوعيــة  النقلــة 
كمجلس المتابعة الحثيثة ألفضل الممارســات 
األهــداف  تخــدم  التــي  الحديثــة  الرياضيــة 
العامة واالستراتيجيات التي وضعها المجلس 

جانب من االجتماعاألعلى لشباب والرياضة.

عسكر: المرحلة المقبلة ستكون مواكبة لتطلعات رئيس “األعلى للشباب والرياضة”
زيــادة تفعيــل التعاون مــع الهيئات والــوزارات الحكوميــة و “الخاص”

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

اللجنة اإلعالمية

واصل فريق بابكو لرياضة السيارات تميزه وحصده البطوالت في الموسم الحالي 
بعــد أن تمكــن الفريــق مــن خطف المركــز األول في فئــة موظفي الشــركات ببطولة 
الكارتنــغ لســباق التحمل 24 ســاعة، والــذي أقيم يومي الجمعة والســبت الماضيين 
على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنغ بمشاركة نخبة من المتسابقين والفرق 

التي حرصت بتسجيل اسمها في أقوى بطوالت وسباقات الكارتنغ.

وضمن منافســات فئــة المحترفيــن، فقد 
كان للفريــق حضــور قــوي أيضــا، وتمكن 
من الحلول في مركز الوصافة ليحجز له 
مقعــد آخــر علــى منصة التتويــج، وبذلك 
يكــون قــد جــاء ثالثا فــي الترتيــب العام 
لجميــع الفــرق المشــاركة بجميــع فئاتهــا 
مثبتا وجوده القوي في أولى مشــاركاته 

في سباقات وبطوالت الكارتنغ.
وشــهد الســباقات منافســات قويــة منــذ 
انطاقه يوم الجمعة عند الساعة الرابعة 
عصــرا، حيــث تمكــن نجــوم فريــق بابكو 
لرياضة الســيارات مــن التقدم منذ بداية 
السباق والسيطرة على مجرياته منافسا 
فرقــا قويــة مــن داخــل وخــارج المملكة، 
وحــل فــي المراكــز الخمــس األولــى فــي 
الســباق  بدايــة  ومنــذ  التأهــل،  مرحلــة 
بشــكل رســمي )الرابعة عصــرا( لم تختف 

حلبــة  عــن  واإلثــارة  التشــويق  مراحــل 
المنافسة.

 كان للعمــل الجماعــي مــن جميــع أفــراد 
وســر  األكبــر،  اإليجابــي  األثــر  الفريــق 
النتائــج  هــذه  علــى  وحصولــه  نجاحــه 
الرائعــة، خصوصا بأنها المشــاركة األولى 
مــن  وبمتســابقين  طويــل  ســباق  فــي 
الشــركة يشــاركون للمرة األولى في مثل 
هذه السباقات، فكان للطاقم الفني نظرة 

للتخطيط خال السباق.

بابكو يحصد 3 تتويجات على البوديوم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

لجنــة  القــدم ورئيــس  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  رئيــس مجلــس  شــهد 
المنتخبــات الوطنيــة الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، تدريبــات منتخــب 
ا للمشــاركة في كأس مانشســتر ســيتي- أبوظبي  األشــبال، الذي يســتعد حاليًّ
فــي  الجــاري  مــارس  الفتــرة 28 وحتــى 31  والتــي ســتقام خــالل  الدوليــة، 

اإلمارات. 

 وخــال الزيــارة، التقــى الشــيخ علــي 
بــن خليفة آل خليفة بأفراد الجهازين 
األشــبال،  لمنتخــب  واإلداري  الفنــي 
المنتخــب،  العبــي  إلــى  باإلضافــة 
ــا كل التوفيــق خال المشــاركة  متمنيًّ

المقبلة.
 وأكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم أن مثــل هــذه 
المختلفــة  والبطــوالت  المباريــات 
حــرص االتحــاد علــى أن تأخــذ حّيــًزا 
المنتخبــات،  مســتوى  علــى  كبيــًرا 
لمختلــف  تحضيراتهــا  إطــار  ضمــن 

االستحقاقات.
جميــع  روزنامــة  أن  إلــى  وأشــار   

ا بمشاركات  المنتخبات تحظى ســنويًّ
اإلقليميــة  األصعــدة  علــى  مختلفــة 
ذلــك  أن  مبيًنــا  والدوليــة،  والقاريــة 
العبــي  احتــكاك  إطــار  ضمــن  يأتــي 
مختلفــة  بفــرق  الوطنيــة  منتخباتنــا 
تطــور مــن مســتوى العبينــا وتضعهم 
على درجة من االستعداد للمشاركات 

المقبلة.
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد   
عامــاً  يعــد  األمــر  هــذا  أن  خليفــة 
ــا لمنتخبــات الفئــات العمريــة،  إيجابيًّ
اإليجابيــة  االنعكاســات  إلــى  مشــيًرا 
لذلك على مســتوى الاعبين وتطوره 

وثقتهم بأنفسهم.

النائب الصالح يرعى مهرجان الوطن لكرة اليدتحضيرات “أحمر األشبال” لبطولة اإلمارات
أحمـــد: الرعايـــة تســـاهم فـــي تحقيـــق رؤى وتطلعـــات نـــادي الشـــباب

تحــت رعايــة عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، 
ينظــم نــادي الشــباب الرياضــي مهرجــان الوطــن لكــرة اليــد، وذلــك صبــاح يوم الســبت 

المقبل 23 مارس الجاري، على صالة نادي الشباب الرياضية بمدينة جدحفص.

المهرجــان  يحظــى  أن  المؤمــل  ومــن 
بمشــاركة واســعة مــن األنديــة المنضويــة 
تحــت مظلــة اتحاد كــرة اليد، إذ قــام نادي 
الشــباب بمخاطبة جميع األندية للمشــاركة 

في المهرجان وتثبيت االشتراك.
مــع  بالتعــاون  الشــباب  نــادي  ويحــرص 

اليــد  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
علــى تنظيــم وإقامة مهرجان 

الوطن الذي يســتهدف فئة 
المهرجان )11 سنة( بشكل 
سنوي؛ تشــجيعا واهتماما 
بفئــة الصغــار التــي تغيــب 

الرســمية  المنافســات  عــن 
طوال الموسم.

نــادي  إدارة  رئيــس مجلــس  ثّمــن  بــدوره، 
الشــباب ميرزا أحمــد رعاية النائب ممدوح 
الصالــح فعاليــات مهرجان الوطن الســنوي 
لصغــار كرة اليد الذي ســينظمه النادي يوم 

السبت المقبل.
وأشاد أحمد بحرص النائب ممدوح الصالح 
المهرجــان  ورعايــة  دعــم  علــى 
الــذي مــن شــأنه تحقيــق رؤى 
وتطلعات النــادي في توفير 
النجــاح  عوامــل  كافــة 
جميــع  مــن  الفعاليــة  لهــذه 
أنهــا  الجوانــب، وخصوصــا 
المناســبات  أهــم  مــن  تعتبــر 
الصغيــرة  المواهــب  الكتشــاف 

في اللعبة. 
وبين رئيس نادي الشباب أن رعاية النائب 
ممدوح الصالح للمهرجان تأتي من منطلق 
إيمانه بضرورة المساهمة الفاعلة في دعم 

الفعاليات الرياضية واألنشطة الشبابية.
وأشــاد أحمد بالجهود المخلصة التي يقوم 

بهــا النــواب فــي طــرح ومناقشــة القضايــا 
التــي تمــس مصلحــة المواطــن والتعــاون 
المشــترك المثمــر بيــن الســلطة التنفيذيــة 
والســلطة التشــريعية فــي تحقيق تطلعات 
وكفــاءة  بجــودة  واالرتقــاء  المواطنيــن 

الخدمات المقدمة لهم.

ميرزا أحمد 

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

23 sports@albiladpress.com
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عبدالعزيز بن مبارك: لدينا اإلمكانات الستضافة أقوى البطوالت
البحرينية ــنــس  ــت ال ــة  ــاض ــري ب ــاء  ــق ــارت ل مــكــثــفــة  بــجــهــود  ــعــمــل  ال

صــرح نائــب رئيس االتحاد البحريني للتنس الشــيخ عبدالعزيز بــن مبارك آل خليفة بأن مملكة 
البحريــن لديهــا كافــة اإلمكانــات المادية والقدرات مــن الكوادر الفنية واإلداريــة المدربة على 

تنظيم أقوى البطوالت على األصعدة الرياضية للتنس كافة. 

وأكــد أنهــا تتمتع بوجــود أندية نشــطة للتنس 
تســتقطب مثل هذه البطوالت، وأشاد بجهود 
ســنويا  ينظــم  الــذي  للتنــس  البحريــن  نــادي 
بطولــة فيوتشــرز البحريــن والبطولــة الدولية 
للناشــئين تحت 18 ســنة، ونادي ضباط األمن 
الاعبيــن  مــن  نخبــة  يســتضيف  الــذي  العــام 
الدولييــن في إطــار بطولة وزير الداخلية، كما 
أن هناك أكاديميات تعمل على تنفيذ توجهات 
االتحــاد لتنمية وتطوير التنس بالبحرين مثل 
أكاديميــة جيســس وأكاديميــة دلمــون وبــرو 

للتنس. 
وأشــار أن االتحــاد على مــدار الــدورة الحالية 
كأس  بطــوالت  اســتضاف  اإلدارة  لمجلــس 
ديفيــس الدولية للمجموعة الرابعة األســيوية 

مرتين بمشــاركة 11 دولة، وللمرة األولى على 
كأس  اســتضاف  أســيا  شــرق  دول  مســتوى 
بمشــاركة   2018 العــام  للســيدات  االتحاديــة 
بإشــادة  المملكــة  حظيــت  حيــث  دولــة،   16
دوليــة لجهودها في اإلعــداد والتنظيم الجيد 
وبتقدير االتحادين الدولي واألسيوي للتنس، 
البطولــة  الســتضافة  باالتحــاد  حــدى  ممــا 
األســيوية للناشــئين تحت 14 ســنة التي تقام 
فعالياتهــا حاليا على ماعبه بجامعة البحرين 
مــارس،   23 حتــى  وتســتمر  عيســى  بمدينــة 
مــن  12 ســنة  ثــم اآلســيوية لألشــبال تحــت 
30 مــارس حتــى 5 أبريــل 2019 وذلــك للمــرة 
األولــى، كما تتضمن أجندة االتحاد اســتضافة 
بطولــة االتحــاد الدولــي للناشــئين تحــت 18 

ســنة بعــد نــادي البحريــن للتنــس خــال شــهر 
أكتوبر المقبل.

ونــوه إلــى أن االتحــاد قــد تقــدم إلــى االتحــاد 
الدولي للتنس بطلب استضافة تصفيات كأس 
ديفيــس للمجموعــة الرابعــة اآلســيوية 2019، 
إال أن الماعب السبعة الموجودة حاليا ال تكاد 

تكفــي للمباريات والتدريبــات لعدد 15 منتخبا 
مشــاركا في هــذه التصفيات، كمــا أن الماعب 
بحاجــة ماســة إلــى إعــادة التأهيــل بعــد مــرور 
11 ســنة علــى تعديلها فــي العــام 2008، كا أن 
الموعد الذي حدده االتحاد الدولى ال يتناسب 

مع الطقس في المملكة في هذا التوقيت.

عبدالعزيز بن مبارك خالل تكريم الفائزين بالبطولة الدولية للناشئين

مدينة عيسى - اتحاد التنس

مدينة عيسى - اتحاد التنس

األســيوية  البطولــة  أوالد  لفــردي  األول  الــدور  مباريــات  إطــار  فــي 
للناشــئين تحت 14 ســنة تأهل الاعب اإليراني أميرالي غافام للدور 
لثاني بفوزه 6/  0، 6/  0 على الباكستاني زيان فرحان، واإليراني كاسرا 
رحمانــي علــى زيــن أيونكــو بنتيجــة 6/  4، 6/  1، ومــن اإلمــارات ديــف 
كانبارجيماث الذي فاز 6/  1، 1/  6، 6/  4 على رانير إريك والهندي أريان 
نانــدا بالفــوز 6/  1، 6/  1 علــى الســعودي غنــام الغنــام والهنــدي راجيف 
ســاي علــى اإليرانــي آرتــن نــازاري بنتيجــة 7/  6 )6/  4(، 6/  0 في مباراة 

قوية في مجموعتها األولى فقط.
وأقيمــت مباريــات الدور األول للترضية لفــردي األوالد وانتهت بفوز 
إرويــن جودنيهــو علــى زيــان صديقــي 4/  1، 4/  0 والســعودي محمــد 
الغافلي على البحريني فارس التوبلي 4/  1 )7/  1(، 4/  1 وزين إوينسكو 
علــى نــواف الشــويدان 4/  2، 4/  2 والبحرينــي جابــر بــدر علــى الهندي 
روهان مخرجي 4/  1، 4/  1 واألردني زياد شلبايا على الهندي رشكيش 
ســوناوان 4/  1، 4/  1 ومحمــد الشــهابي علــى رانيــر إريــك باالنســحاب 
واإليرانــي فيكتــور موهانــرام على الســعودي غنام الغنــام 4/  3 )7/  4(، 

4/  0 واإليراني آرتن نزاري على البحريني شادي منير 4/  0، 4/  0.

 وأقيمــت مباريــات الــدور األول لزوجــي األوالد حيــث فــاز الثئائــي 
اإليرانــي أميرالــي، أرتــن علــى زيــان، شــادي 6/  0، 6/  1 والســعوديان 
نــواف، بــدر علــى البحرينييــن فــارس، عيســى 6/  4 6/  1 وهــو وان، 
فيكتور على البحرينيين جابر، الشهابي 6/  4، 6/  3 وديف، أريان على 
الزهرانــي، ســطام 6/  1، 6/  1 ورويــن، نافال على ريــان، زيان 6/  1، 6/  4 
وساي، ماثيو على دانير، روشيل 6/  1، 6/  2، وتستأنف مباريات الدور 

الثاني لفردي األوالد في التاسعة صباح اليوم.

فــي البطولــة اآلســيوية للتنس للناشــئين تحت 14 ســنة

اليوم تستأنف منافسات الدور الثاني لألوالد

اللجنة اإلعالمية

للتنــس  البحريــن  نــادي  ماعــب  شــهدت 
ــا كبيــًرا لمتابعــة مباريــات  حضــوًرا جماهيريًّ
الدوليــة  البحريــن  لبطولــة  التأهيلــي  الــدور 
النــادي  ينظمهــا  التــي  التنــس،  لمحترفــي 
خــال الفتــرة مــن 18 - 23 مــارس الجــاري، 
تحــت رعايــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال 
الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بن 
شــئون  وزارة  وبمســاندة  خليفــة،  آل  حمــد 
البحرينــي  واالتحــاد  والرياضــة  الشــباب 
للتنــس، والداعمين الذهبيين الســوق الحرة 
كانــو،  خليــل  إبراهيــم  وشــركة  البحريــن 
وأســفرت المباريــات التــي أقيمــت فــي يوم 
مــن  السويســري  الاعــب  تأهــل  عــن  أمــس 
أصــول مغربيــة آدم منذر إلــى الدور الرئيس 

بــرازن  الاعــب األميركــي  فــوزه علــى  بعــد 
بريســتون بنتيجــة 4-6 و-6صفــر، كما تأهل 
مواطنــه برايــن بينســيس بعــد فــوزه علــى 
الاعب الروماني ماريوس بنتيجة 1-6 و-6

2، وإلــى الــدور الرئيــس تأهل أيضــا الاعب 
الفلبينــي جيســون باترومبــون الذي يشــارك 
فــي البطولــة للعــام الثاني علــى التوالي بعد 
فــوزه علــى الاعــب الصربي العنيــد بوريس 
3-6 و6-3 و3-10، وتابــع  بنتيجــة  بوتوجــا 

هــذا اللقــاء جمهــور كبيــر مــن أبنــاء الجالية 
الفلبينيــة المقيمــة فــي البحريــن، كمــا تأهــل 
األوكرانــي فيتالــي واأللمانــي كارلوكوبليش 
والتايلنــدي وور فييــن. وبعــد االنتهــاء مــن 
مباريات أمس أجرى الحكم الدولي الدكتور 
الزوجــي  منافســات  قرعــة  ِأشــرف حمــودة 
واإلدارييــن  المســئولين  مــن  عــدد  بحضــور 
والاعبين المشــاركين، وأسفرت القرعة عن 
مواجهــة للثنائــي البحرينــي حســن وكريــم 
عبدالرضــا مع الثنائي البحريني السويســري 
المكون من علي دواني وآدم منذر، وبنتائج 
القرعــة هــذه بات من المؤكــد أن يكون هناك 
حضــور بحريني في الــدور ربع النهائي لهذه 
المســابقة، ويتقابل الثنائــي البحريني اآلخر 
المكون من يوســف قائــد وإلياس عبدالرضا 
األوزباكســتاني  األوكرانــي  الثنائــي  مــع 

المكون من قيتاي وسيد كاروموف.

ITF حسم بطاقات التأهل إلى الدور الرئيس في مسابقة فردي

حضور بحريني مشّرف في ربع نهائي الزوجي

النائب ممدوح الصالح
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أكد مدرب منتخب رفع األثقال للرجال الكابتن خضير باشا أن استعدادات المنتخب 
مكثفــة للمنافســات فــي بطولة غرب آســيا لرفع األثقال فــي الفترة 26 وحتى 31 من 

شهر مارس الجاري، والتي تستضيف منافساتها العاصمة العمانية مسقط.

“نســعى  حديثــه  خــال  باشــا  وصــرح 
بالصــورة  الربــاع  إلظهــار  الاعبيــن  مــع 
مرتفعــة،  الاعبيــن  همــة  الصحيحــة، 
رائعــة،  البحرينيــة  الفنيــة  المســتويات 
فــي  قــوي  حضــور  لاعبيــن  ســيكون 
التــي  المتميــزة  فالمجموعــة  البطولــة، 
تمتلــك  الوطنــي  المنتخــب  ســتمثل 
الخبــرة فــي مثل هذه البطــوالت، ولديها 
اإلمكانــات العالية، وســعينا مــع الاعبين 
مــن أجل التركيز على الجوانب المهارية 
والتكنيكية في الرفعات بشــكل صحيح، 
ورغم قصر المدة التي بدأت فيها بالعمل 
األثقــال  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  مــع 
وتســلم منتخــب الرجــال، إال أن الجميــع 

العقبــات  كل  تذليــل  فــي  معــي  يقــف 
والصعوبات وتســخير جميــع اإلمكانات؛ 
مــن أجــل الوصــول بمســتوى المنتخــب 

ألفضل المستويات الفنية”.
الاعبيــن  التــزام  أن  خضيــر  وأضــاف 
بالبرنامــج التدريبــي المكثف فــي الفترة 
المتبقيــة قبيــل المغــادرة لســلطنة عمان 
بالشــكل  البرنامــج  ســير  فــي  يســاهم 
أن  خضيــر  وصــف  كمــا  المطلــوب، 
المســتويات الفنيــة في دول غرب آســيا 
قويــة، ومــن الطبيعــي أن نشــهد بطولــة 
ذي مســتوى فنــي مرتفــع؛ نظــرا الهتمام 
رفــع  برياضــة  الرياضيــة  االتحــادات 
فــإن  المقابــل،  فــي  وتطورهــا،  األثقــال 

المنتخب البحريني سيكون له ثقل وكل 
أمنياتنــا بالعــودة محمليــن بالميداليــات 
الملونــة وتشــريف مملكــة البحريــن فــي 

هذا المحفل الرياضي الخارجي.
ووجــه خضيــر جزيــل شــكره وامتنانــه 
لاتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال وعلــى 
االدارة  الغانــم ومجلــس  رأســه ســلطان 

والــذي يبــذل جهــوده الحثيثــة؛ من أجل 
توفيــر أفضــل األجــواء لســير البرنامــج 
كل  لتذليــل  الدائــم  والســعي  التدريبــي 
رئيــس  دور  علــى  أثنــى  كمــا  العقبــات، 
لجنــة رفــع األثقــال علــي عبــدهللا عضــو 
مجلــس اإلدارة والمدير الفني عبدالرضا 

عبدهللا، وأشــاد بجهــود الاعبين الجبار، 
متمنيــا لهــم كل التوفيــق فــي المشــاركة 
القادمــة، مؤكــدا أنهم ســيبذلون قصارى 
جهدهــم؛ مــن أجل الوصــول بهم ألفضل 
المســتويات، وأن يظهروا بأفضل صورة 

في بطولة غرب آسيا القادمة.

 ومــن المقــرر أن يمثــل منتخــب الرجــال 
الاعبيــن:  مــن  كل  البطولــة  هــذه  فــي 
يوســف خالد الشــيراوي، محمد إبراهيم 
ربيعــه، عصام عبدهللا المير، نواف عادل 
النوبــي، علــي  الجــرادي، ســلمان طــارق 
عبد األمير علي، علي حســين المطاوعة، 

حسن أنور سعيد.
 مــن جهــة أخــرى، عقــدت اللجنــة الفنيــة 
للعبــة رفــع األثقال برئاســة علــي عبدهللا 
االدارة  مجلــس  وعضــو  اللجنــة  رئيــس 
الفنــي  الجهــاز  مــع  تنســيقي  اجتمــاع 
والطاقــم التدريبــي لرفــع األثقــال، حيث 
الاعبيــن  جهوزيــة  علــى  االطــاع  تــم 
والاعبات اســتعدادا لبطولة غرب آســيا 
والبطولة الخليجية القادمتين بمســقط، 
الاعبيــن  توزيــع  مناقشــة  تمــت  كمــا 

والاعبات على الفئات الوزنية.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

استعدادات مكثفة لرجال األثقال استعدادا لغرب آسيا

خضير باشا

تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة نائــب رئيس المجلــس األعلى 
للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة، تنطلق صباح يوم الجمعة المقبل بطولة االتحاد 
الملكي لقفز الحواجز على ميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفة بمشــاركة نخبة من فرســان 
وفارسات مملكة البحرين من مختلف اإلسطبالت، حيث من المقرر أن تنطلق المسابقات رسميا 

عند الساعة 7.45 صباحا بمسابقتي الناشئين. 

وقد أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
قد شــهد بطوالت ومســابقات مميزة حتى اآلن 
انطاقــا مــن البطولــة االفتتاحيــة التــي أقيمت 
الفرســان  قــدم  حيــث  الماضــي،  نوفمبــر  فــي 
الميــدان،  علــى  رائعــة  مســتويات  والفارســات 
مؤكديــن مــا وصلت إليــه رياضة قفــز الحواجز 
مــن مســتوى متطــور كبيــر واهتمــام فائــق مــن 
التــي  االرتفاعــات  مــع  المختلفــة  اإلســطبات 
وصلــت إليهــا الحواجــز، والتي بلغت 150 ســم، 
وأن مجلــس اإلدارة يحــرص دائما لتطوير هذه 
المســابقات مــن الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة 
خــال  كثيــرا  تميــزوا  الذيــن  الفرســان  ودعــم 

الموسم الجاري. 
بوضــع  قــام  قــد  االتحــاد  أن  ســموه  وأشــار 
الترتيبــات النهائيــة النطاق البطولــة إلخراجها 
بالصــورة الائقة، والتي تليق بمكانة مســابقات 
قفــز الحواجــز البحرينيــة ومــا وصلــت إليه من 
مســتوى محلــي ودولــي وعالمــي، حيــث إن مــا 
الموســم  خــال  الماضيــة  البطــوالت  شــهدته 
الجــاري من مشــاركة واســعة ومنقطعــة النظير 
جميــع  فــي  الميــدان  فــي  قويــة  ومنافســات 
نوايــا  علــى  مؤشــرات  هــي  إنمــا  المســابقات 
الفرســان وإســطباتهم بتحقيق أفضــل النتائج 

والوصول لمنصات التتويج. 
وأشــار ســموه أن مجلس إدارة االتحــاد الملكي 
يتابع باستمرار وعن قرب مجريات المسابقات؛ 
من أجل تطويرها دائما وبالتنسيق مع لجنة قفز 
الحواجــز واللجنــة المنظمة للبطولــة التي تقوم 
بجهــود كبيــرة فــي اإلشــراف علــى المســابقات 
لارتقــاء بمســتويات الفرســان، مؤكــدا ســموه 

أن رياضــة قفــز الحواجز فــي المملكة تعتبر من 
الرياضــات المحبوبة لــدى الكثيرين ولها قاعدة 
واســعة، وعــدد كبيــر مــن ممارســيها؛ لــذا فــإن 
مجلــس اإلدارة يحــرص علــى تهيئــة األجــواء 
المثالية إلقامة مسابقات تنافسية في الميدان، 
والمؤشــرات فــي البطــوالت الماضيــة أوضحت 
لنــا مــدى اهتمــام الجميــع بهــذا الموســم الــذي 
مــازال يحمــل بين طياته العديد مــن المفاجآت 
علــى  جديــدة  وجــوه  دخــول  مــع  خصوصــا 

المسابقات، وصعودها منصات التتويج. 
الفرســان  جميــع  راشــد  بــن  فيصــل  وحــث 
الملكــي  االتحــاد  بطولــة  فــي  المشــاركين 
المقبــل بمواصلــة تقديــم  ليــوم الجمعــة  للقفــز 
أفضــل المســتويات فــي الميــدان فــي مختلــف 
المســابقات، متمنيــا لهــم كل التوفيــق وتحقيق 
طموحاتهــم ومــا يســعون إليــه، كما ثمــن جهود 
والحــكام  المنظمــة  واللجنــة  العاملــة  اللجــان 
فــي إبــراز بطــوالت ومســابقات قفــز الحواجــز 

بالصورة الائقة. 

 المستويات الفنية للمشاركات 

أكــد رئيس لجنة قفــز الحواجز باالتحاد الملكي 
خالــد  الشــيخ  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
الفرســان  قدمــه  مــا  أن  خليفــة  آل  محمــد  بــن 
وإســطباتهم حتى اآلن ومــع قرب البطولة من 
الختــام إنما يبعث لنا بالســعادة والرضا، ويؤكد 
لنــا مدى نجاح الخطة التي وضعتها لجنة القفز 

بالتنسيق مع مجلس ادارة االتحاد الملكي. 
وقال “ما شــهدته مســابقات وبطوالت الموســم 
آثــارة  مــن  األخيــرة  البطــوالت  حتــى  الجــاري 
وتشــويق مــع وصــول ارتفــاع الحواجــز حتــى 

150 ســم إنما يؤكد لنا مدى تطور رياضة القفز 
فــي المملكــة، واالهتمــام الــذي يتضاعــف بهــا، 
نحــن ســعيدون لمــا وصلنا إليه اليــوم من تطور 
الفــت وملحوظ، فالمنافســات أصبحت تحبس 
ولقــد  والمتابعيــن،  الجمهــور  وتثيــر  األنفــاس 
حرصنــا فــي لجنــة قفــز الحواجــز وبالتنســيق 
للفروســية  الملكــي  ادارة االتحــاد  مــع مجلــس 
وســباقات القــدرة بتســخير جميــع اإلمكانــات؛ 

مــن أجــل تحقيق جميع عوامل النجاح لموســم 
تنافسي ومميز منذ البداية، وبالعودة لمنافسات 
منافســات  شــهدنا  فقــد  الماضيــة،  البطــوالت 
ونديــة عاليتين، وهذا إن دل على شــيء، فإنما 
يــدل علــى اهتمــام الفرســان وإســطباتهم مــن 
أجل خوض الموسم وبكل قوة وجاهزية، وهذا 
أمــر يســعدنا كثيــرا، ويجعلنــا نضاعــف جهودنــا 
فــي ســبيل توفيــر أفضــل األجــواء التنافســية 

للجميــع؛ لذلــك حرصنا على أن نرفع مســتويات 
الحواجــز بالتنســيق مــع اإلخــوة القائميــن على 

تنظيم المسابقات مع كل بطولة”. 

قاعدة مميزة 

وأضاف “اليوم أصبحت هناك قاعدة كبيرة من 
الفرســان والفارســات على حٍد ســواء، حيث إن 
الجميــع يولــي اهتمامــا بالتجهيــز المبكر، ونحن 
علــى ثقة بأن منافســات بطولــة االتحاد الملكي 
القادمة ستكون منافساتها أعلى نسبيا، والقادم 
الجميــع  أن  خصوصــا  أكثــر  تنافســيا  ســيكون 
يســعى لتحقيــق أفضل النتائج ولختام المســك 
مع ما تبقى من مســابقات وبطوالت، وســتكون 
لإلعــداد  مهمــة  محطــة  األســبوع  هــذا  بطولــة 
لبطولــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــؤون 
للشــباب والرياضــة، الرئيــس الفخــري لاتحــاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة خصوصا أن الفرســان 
أخــذوا قســطا من الراحــة مع جيادهــم، وكانت 
فترة جيدة العادة الحســابات وترتيب األوراق 

مرة أخرى”. 
بــن محمــد آل خليفــة أن  الشــيخ خالــد  وبيــن 
مملكــة البحريــن تمتلــك العديــد مــن الخامــات 
والمواهب الشــابة الذيــن ظهروا في العديد من 

المناســبات والمســابقات في المواســم الماضية 
بمســتويات قويــة تبشــر بمســتقبل واعــد لهــم، 
وهــذا مــا نتوقعــه هــذا الموســم، وقــال “نحــن 
بدورنــا ســنقوم بدعــم هــذه المواهــب وإيصالها 
المقبلــة  المســابقات  فــي  العليــا  المراتــب  إلــى 
وذلــك بالتعــاون مــع الماك واإلســطبات الذين 
نثــق بقدراتهــم وأفكارهم التطويرية في مجال 

االرتقاء بالناشئين وجميع الفئات”. 

مستوى جيد للفرسان الناشئين 

وأشــاد خالــد بن محمــد بما ظهر عليه الفرســان 
خصوصــا الصغــار والناشــئين، متأما مســتقبا 
مشرقا لهم خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي 
تحظــى بــه الرياضة البحرينيــة عموما ورياضة 
جانــب  مــن  الحواجــز خصوصــا  وقفــز  الخيــل 
الرياضييــن،  والمســؤولين  الحكيمــة  القيــادة 
وعلــى رأســهم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 

خليفة. 
 واختتــم خالــد بن محمد حديثه موجها شــكره 
واإلســطبات  والفارســات  للفرســان  وامتنانــه 
المحليــة الذيــن يحرصــون بالمشــاركة فــي كل 
بطولــة بــكل قوتهــم؛ األمر الذي ســاهم في رفع 
داعيــن محبــي  المســابقات وإثارتهــا،  مســتوى 
وعشــاق رياضــة الخيــل لمتابعــة أجــواء مثيرة 

وتنافسية هذا األسبوع.

اللجنة اإلعالمية

فيصــل بن راشــد: نحــرص علــى تطويــر مســتويات الفرســان عبــر تكثيف المســابقات

الجمعة انطالق بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز

سمو الشيخ فيصل بن راشد

مشاركة 63 جواًدا في السباق 21 للخيل الجمعة
علــى كــؤوس عبــداهلل وخليفــة وســلطان بــن حمــد و “أســري”

ينظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل يوم “الجمعــة” المقبل الســباق الـــ 21 لهذا الموســم، والذي ســيقام على كؤوس 
الممثل الشخصي لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، وكأس 
ســمو الشــيخ ســلطان بــن حمــد آل خليفــة، وكأس الشــركة العربيــة لبناء وإصالح الســفن “أســري”، وذلك على مضمار ســباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

جــوادا   63 مشــاركة  الســباق  وسيشــهد 
بعــد إجــراء التداخيــل النهائيــة للجيــاد 
أمس وســط توقعــات بمنافســات مثيرة 
ومفتوحــة بيــن الجيــاد للفــوز بالكؤوس 
األشــواط،  جميــع  عليهــا  ســتقام  التــي 
وذلــك في ظــل تقارب مســتويات أغلب 
والنتــاج  والمســتوردة  العربيــة  الجيــاد 

المحلي في األشواط الثمانية.
وسيشــتمل الســباق على ثمانية أشواط 
علــى النحــو التالــي: الشــوط األول يقام 
بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  كأس  علــى 
حمــد آل خليفة لجيــاد الدرجتين الثالثة 

والرابعــة والمبتدئات مــن خيل البحرين 
العربية األصيلة “ الواهو” مســافة 1000 
دينــار،   2000 والجائــزة  مســتقيم،  متــر 
“الحمدانــي  وهــي  جيــاد،   5 وبمشــاركة 
الصقــاوي   ،1656 الجابــي   ،1680

1657، الجابي 1661، المصنة 1724”.
ســباق  لجيــاد  يقــام  الثانــي  الشــوط 
 1000 مســافة  محلــي”  “نتــاج  التــوازن 
دينــار،   2000 والجائــزة  مســتقيم،  متــر 
وبمشــاركة 8 جياد هي “ريادة، محايدة، 
يعــود، غافيــة، ســتيفي جــي، كونفيــرم أ 
فريند، مقصود، ذي نيم أوف ذي غيم”.

ســباق  لجيــاد  يقــام  الثالــث  الشــوط 
التــوازن “مســتورد” مســافة 1600 متــر 
 10 وبمشــاركة  دينــار،   2000 والجائــزة 
جيــاد، وهــي “راج تو ريتشــس، ســاكادا، 
إكويفلنت، فهيدي، جنسو، لو دورام، مو 

أنا، توركيت، توم هارك، روان”.
الشــوط الرابــع يقــام علــى كأس الشــركة 
العربيــة لبنــاء وإصــاح الســفن “أســري” 
والرابعــة  الثالثــة  الدرجتيــن  لجيــاد 
والمبتدئات “نتاج محلي” مســافة 1600 
متــر، والجائــزة 3000 دينــار، وبمشــاركة 
6 جيــاد، وهــي “صابرينا، جنــاح، نبراس، 

ريادي، مناير، نجيه أفنت”.
ســباق  لجيــاد  يقــام  الخامــس  الشــوط 
التــوازن )مســتورد( مســافة 1600 متــر، 
 10 وبمشــاركة  دينــار،   2000 والجائــزة 
جيــاد، وهــي “فيد ذي غوتر، مســار زين، 
جــاز - هابــي كول، بورن تــو بوم، جورج 
ويــف،  روغ  الموريــات،  فيرســت،  ذي 

كهرب - مقناص”. 
الشــوط الســادس يقــام على كأس ســمو 
الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة لجياد 
ســباق التوازن )مســتورد( مســافة 1200 
متــرن والجائزة 3000 دينار، وبمشــاركة 
11 جــوادا هــي “ســوالر فلير، لنــدن لوك، 
اليــك ذا لوك، ســير فيكتور، إنكلينيشــن، 
فيــرس،  فينيــس  بنــك،  ثنــدر،  نورثــرن 

ريتاز بوي، ذي نازكا الينز - منشد”.
 الشــوط الســابع يقــام علــى كأس ســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 

محلــي”  “نتــاج  األولــى  الدرجــة  لجيــاد 
 2000 والجائــزة  متــر،   1800 مســافة 
دينار، وبمشاركة 5 جياد، وهي “حراش، 
نايــت،  دارك  ذا  بارتشــمنت،  ميــاس، 

زالزل”.
علــى  يقــام  واألخيــر  الثامــن  الشــوط 

كأس ســمو الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل 
خليفــة لجياد ســباق التوازن “مســتورد” 
 2000 والجائــزة  متــر،   2000 مســافة 
دينار، وبمشــاركة 8 جياد، وهي “أســتاد، 
بروسس، بروبوزد، مكاك، ساند ديماس، 
غيت واي، فايف أنجلز، سسبكت باكج”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لقطة من السباقات األسبوعية

باشا: المستوى 
الفني مرتفع 

والالعبون 
سيكونون على 

أتم الجهوزية

من منافسات قفز الحواجزخالد بن محمد



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

يحتفــل بنــك البحريــن الوطنــي بعيــد األم بإطالقــه عروضا 
ومزايــا خاصــة لزبائنــه، خالل الفتــرة من 20 مــارس ولغاية 
بتقديــم  الفتــرة  هــذه  البنــك خــالل  الجــاري. وســيقوم   31
بنــك  زبائــن  لجميــع  الفريــدة  الخصومــات  مــن  مجموعــة 
البحريــن الوطنــي مــن حاملي البطاقات وذلــك بالتعاون مع 
نخبــة عريضة ومتنوعة من الشــركاء المحليين من محالت 
تجميــل،  وصالونــات  والمقاهــي،  والمطاعــم  المجوهــرات، 
ومراكــز الرشــاقة، ومحــالت الورد والشــوكوالتة، وذلك عند 
اســتخدامهم لبطاقــات بنــك البحريــن الوطني فــي عمليات 
الشــراء.  ويمكــن االســتفادة مــن خصومــات تتــراوح بيــن 
10 و50 % علــى مجموعــة كبيــرة مــن الســلع والخدمــات. 
ولمعرفــة المحــالت التجاريــة المشــاركة مــع بنــك البحريــن 
www.( الوطنــي في عــروض عيد األم، يمكن زيــارة الموقع

nbbonline.com(. وبهــذه المناســبة، صــّرح القائــم بأعمــال 
الرئيــس التنفيــذي للخدمــات المصرفية لألفراد والشــركات 
بنــك  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات  التجاريــة 
البحريــن الوطنــي محمود العالي قائال “يأتــي احتفال البنك 
بهذه المناســبة العزيزة والغالية تقديًرا للمســاهمات الكبيرة 

للمــرأة، خصوصــا األمهــات منهــن، فــي التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعية لمملكة البحرين. ويســر بنك البحرين الوطني 
أن يولي هذه المناســبة المميزة اهتماًما كبيًرا. ونحن نشــكر 

شركاءنا على طرحهم عروًضا خاصة لزبائن البنك األوفياء 
والنضمامهــم معنــا فــي االحتفــال بهــذا اليــوم؛ لكــي نكــون 

أقرب لكم”.

ــات الــتــجــاريــة ــح ــم ــات مــمــيــزة لــلــعــمــاء مــن ال ــوم ــص خ

ــر خـــدمـــات مـــتـــطـــورة بــمــجــال الــصــحــة والــتــجــمــيــل ــوفـ يـ

“البحرين الوطني” يحتفل بعيد األم

“الحقيل” تفتتح أكبر مجمع طبي متكامل بالبحرين

بمناســبة “عيــد األم”، أطلقــت مجموعــة الكوهجــي للمجوهــرات االســم الرائــد فــي عالــم المجوهــرات تشــكيلة خاصــة الفريدة في 
تصميمهــا وأطلقــت عليهــا اســم “أمــي جوهرة”، قطعــًا خاصة تتمتــع بتصميمات مميزة صنعت مــن الذهب المطعــم بحبات الماس 

البيضاء والياقوت األحمر، وذلك لكي ُتجّمل األم في عيدها هذا، ولتزيد من رونقها وتألقها.
لتســجل  الجميلــة  القطــع  هــذه  وتأتــي 
لحظات ال تنســى، ولتعكس القوة والحب 

األبدي لدى كل أم.
تــم تصميــم كل قطعة ببراعــة، وهي أيضًا 
رســالة تقديــر، وتضفــي لمســة مــن الحــب 
والعطاء على تلك العالقة التي تجمع األم 

بابنها او ابنتها.
تأتــي مجموعــة “امــي جوهرة” لتــروي لنا 
قصــة حــب ال مثيــل لهــا. وتضفــي القطــع 
الرائــع رونقــًا  بالمــاس  الخالبــة المرصعــة 
خاصــًا وأناقــة الفتــة عنــد ارتدائهــا. كمــا 
األناقــة  تملئهــا  ســاحرة  بلمســة  وتتمتــع 
والوقــار تتنــاول جماليــة روح األم النقيــة 

والُمِحّبة.
والقطــع عبــارة عــن قالدة وخاتم وســوار، 
مصنوعــة مــن المــاس وأحجــار الياقــوت 
الحمراء المتشــابكة تتناغم لتنسج “زهرة 

متفتحــة ” والتصميــم الرائع يعكس معنى 
عميقــًا وهــو التعبيــر عــن المكانــة المميزة 

قلــوب  فــي  األمهــات  بهــا  تحظــى  التــي 
أبنائهن.

نظمت شــركة الحــواج وعطورات نيكوال فعاليــة ناجحة في بوتيك 
نيش جاردن بمجمع االفنيوز بالبحرين وتضمن الفعالية اإلعالن عن 

عطور نيكوال من خالل ابن المؤسس اكسل دي نيكوالي. 
وحضر المدير اإلداري وابن المؤســس باتريشــيا دي نيكوالي، اكسل 
دي نيكــوالي مــن فرنســا لمقابلــة بعــض ســيدات األعمــال وأعضــاء 
الرئيســيين  والعمــالء  ميديــا  بالسوشــيال  والمدونييــن  الصحافــة 

بالبحرين.
 وذكــر دي نيكــوالي أن زيارتــه تتزامــن أيًضــا مــع الذكــرى الثالثيــن 

لماركة نيكوالي كعالمة تجارية لعطور حصرية.
 وقــال “مــن دواعي ســرورنا تقديــم مجموعــات atest الخاصة بنا - 
Amber Cashmere Intense وNeroli Intense فــي البحريــن” وقد 
حظيــت الفعاليــة بحضــور الســفيرة الفرنســية سيســيل لونــج، التي 
هنــأت نيكــوالي والمدير العام عبد الوهاب الحواج على تعاون مثمر 

آخر بين الشركات الفرنسية والبحرين.
 Niche حصرًيا في حديقة Parfums de Nicolai وتتوافر منتجات

.The Avenues في

ــة “أمـــي جوهـــرة” قطعـــاً خاصـــة تتمتـــع بتصميمـــات مميـــزة ــة التجاريـ ــيس العامـ ــرى 30 لتأسـ ــع الذكـ ــا مـ تزامنـ

“الكوهجي للمجوهرات” تطلق تشكيلتها الخاصة بعيد األم نيكوالي تطرح عطرها الجديد بنيش جاردن باألفنيوز
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األهــل  مــن  لفيــف  وســط 
واألصدقاء وطاقم الموظفين، 
13 لمركــز  الفــرع  تــم تدشــين 
رحيــق الزهــور )مــوزع الجملة 
داخل وخارج البحرين(، وذلك 
فــي منطقــة البســيتين، حيــث 
ا صاحب المركز  افتتحه رســميًّ

محمود الوسطي.
يتضّمن المركز كثيًرا  «

من أنواع الزهور 
الطبيعية، باإلضافة إلى 

اإلكسسوارات الخاصة 
بالزهور والتزيين المنزلية، 

بجانب العديد من الهدايا 
والحلويات والشوكوالته 

الفاخرة، وقد هّنأ الجميع 
الوسطي بافتتاح المركز، 

متمنين له التوفيق 
والنجاح في إدارته.

“رحيق الزهور” يفتتح فرعه الـ 13 في البسيتين

25

أعلنــت مجموعــة الحقيــل للطــب الرقمــي التخصصــي، إحــدى أفضــل مقدمــي الخدمــات الطبيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية والشــرق األوســط، عــن افتتــاح أول مجمــع طبــي رقمــي متكامــل لهــا في 
مملكة البحرين وتحديدا بمنطقة الســيف نهاية الشــهر الجاري لينضم بذلك المجمع الجديد إلى فروع 

المجموعة المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية. 

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحقيل 
الطبيــة الرقميــة عاطــف حــالوة إلى عمــق العالقة 
األخويــة التــي تجمــع المملكــة العربيــة الســعودية 
المســتثمرين  تشــجع  والتــي  البحريــن،  ومملكــة 
الســعوديين الفتتاح مشاريعهم في البحرين؛ نظًرا 
لمــا تتمتع به المملكة من أرضية متينة لالســتثمار، 
نظــًرا  الصحــي؛  لالســتثمار  خصبــة  بيئــة  وتعتبــر 
للدعم الكبير الذي تلقاه تلك المشاريع من حكومة 
الجهــات  ومختلــف  الرشــيدة،  البحريــن  مملكــة 
المعنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
التجــارة،  ووزارة   ،)NHRA( الصحيــة  والخدمــات 
ومجلس التنمية االقتصادية، وهيئة تنظيم ســوق 

العمــل، ووزارة األشــغال وشــؤون البلديــات ممثلة 
بأمانــة العاصمــة، مؤكــدا أن هــذا االســتثمار يعتبــر 
نتيجــة للتطــور الــذي حققتــه البحريــن فــي مجال 

الخدمات الصحية.
وفيمــا يتعلــق بالمجمــع والخدمات التي ســيقدمها 
أوضــح “حالوة”: يتضمن المجمع عيادات خارجية 
متطــورة جــدا بتجهيزاتهــا الطبيــة المعتمــدة مــن 
ويقــدم  الدوليــة،  والــدواء  الغــذاء  هيئــات  كبــرى 
المجمــع خدماته الطبية فــي العديد من المجاالت، 
والتقويمــي  الجراحــي  األســنان  طــب  منهــا: 
والليــزر  الجلديــة  قســم  يقــدم  كمــا  والتجميلــي، 
وجراحــة التجميــل خدماتــه وفــق أعلــى درجــات 

الخصوصيــة، ويتميــز  الحرفيــة وبأعلــى درجــات 
قســم المختبر بتجهيزاته الرقمية عالية المستوى. 
والــوالدة  النســاء  أقســام  افتتــاح  ســيتم  والحقــا 

وعالج العقم وطب النساء التجميلي.

فــي مفاجــأة جديــدة بمناســبة عيــد األم تســتمر شــركة مونتريــال فــي اســعاد جميــع 
عمالئها عن طريق عروضها الذهبية التي تقدمها لهم، حيث بدأت الشــركة في تســليم 
العديد من عمالئها منذ مطلع هذا االسبوع سوارا ذهبيا هدية مجانيه على كل سيارة.

و المميــز فــي هــذا العــرض ان اي ســيارة 
يمكن للعميل اقتنائها من شركة مونتريال 
للسيارات سواء كانت جديدة او مستعمله 
فــورا  الذهبيــة  الهديــة  علــى  ســيحصل 

وسيستمر هذا العرض لفتره محدودة.
واثمــر العــرض عــن اقبال كبير على شــراء 
الســيارات الجديــدة او المســتعملة خاصه 
تقدمهــا  التــي  التنافســية  االســعار  مــع 
والواســعة  الكبيــرة  والتشــكلية  الشــركة 
مــن جميــع انــواع الســيارات االقتصاديــة 
والعائليــة والفخمة، وايضا ســيارات الدفع 
الرباعي والســيارات التجارية التي تضمها 
الشركة لديها في جميع معارضها الخمسة 

المنتشرة في جميع ارجاء البحرين.

سواراً ذهبيًا لعمالء “مونتريال” بعيد أم الحبايب
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تقبل الواقع وال تعترض على شيء.

قد تثار قضية لها عالقة بعالقات سرية لك.

حاول فعل أشياء جديدة وغير تقليدية.

قلل من تناول المشروبات الغازية.

ا يجعلك سعيًدا. تتلقى خبًرا استثنائيًّ

يحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك.

أنت على موعد مع الحب والمشاعر.

ا وتتأثر بأبسط األشياء. أنت عاطفي جدًّ

يوم إيجابي يطمئن فيه بالك وتتوضح األمور.

 تناقش بثقة وتنجح في كسب موّدة اآلخرين .

يجب أن تكون صاحب إرادة قوية ال تضعف.

يجب تخصيص وقٍت من اليوم لالسترخاء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1815
- نابليون بونابرت 

يعود إلى باريس 
من منفاه في 
جزيرة إلبا، 

وبدأت بذلك 
فترة المائة يوم 

التي حاول خاللها إعاده 
بناء إمبراطوريته

أعلن الهندي عامر خان، 
أنه سيتم عمل نسخة 

For- ”هندية جديدة من 
rest Gump”، الذي كان 
بطولة النجم األميركي 
توم هانكس، وأكد أنه 

سيقوم هو بنفسه بدور 
البطولة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

عبدالحسين  الــراحــل  الفنان  تكريم  لمهرجان  العليا  اللجنة  أعلنت 
عبدالرضا موعد الحفل المقرر له يوم األربعاء 27 الجاري على مسرح 
عبدالحسين عبدالرضا بمنطقة السالمية، ويقام المهرجان برعاية وزير 

رئيس المجلس الوطني للثقافة اإلعــــــــــــالم 
والفنون واآلداب محمد 
ــــري، ويــشــهــد  ــب ــجــ ــ ال
الــحــفــل فــعــالــيــات 
عـــــدة لــالحــتــفــاء 
ــد أهـــرامـــات  ــأحـ بـ
الــفــن فـــي الــكــويــت 

والخليج. 
الفني  العمل  الــراحــل  وبــدأ 
ــيــات  ــن ــي ــات ســت ــ ــ ــداي ــ ــ فـــــي ب
خالل  مــن  العشرين  الــقــرن 
مــســرحــيــة “صــقــر قــريــش”، 
ــعــدهــا الـــعـــديـــد من  ــّدم ب ــ ــ وق
المسرح  في  الــبــارزة  األعمال 
في  اشتهر  حيث  والتلفزيون، 
“درب  بمسلسالت  التلفزيون 
الزلق، واألقدار، وقاصد خير، 
ــان اإلســكــافــي، وســوق  وزمــ
من  قــدم  كما  المقاصيص”، 
المسرحيات “باي باي لندن، 
وبني صامت، وعلى هامان 

يا فرعون”.

تكريم عبدالحسين عبدالرضا 27 الجاري
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1929
إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي
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26

اختتم الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد الحفالت الغنائية في “كرنفال 
مزولــة” النســخة الثانيــة لعــام 2019، مــن تنظيــم الجمعية 
الســعودية الخيريــة لمــرض الزهايمــر، برعاية الهيئــة العامة 
للســياحة والتراث الوطنــي بمدينة الرياض، وقــدم حفاًل غنائيًا 
وســط حضور كبيــر من الجمهــور الســعودي وتفاعل منقطع 

النظير مع أغنياته التي قدمها على إيقاع وعزف فرقته الموسيقية، 
وهو من المهرجانات الخيرية التي ســيذهب ريعها لصالح الجمعية. 

وكان فؤاد عبد الواحد قد أحيا مجموعة أخرى من المهرجانات الجماهرية

تواصــل النجمة فاطمة الصفــي تصوير دورها في مسلســل “أنا 
عندي نص”، الذي تقف خالله أمام الفنانة القديرة سعاد عبدالله، 
لتضيف الصفي إلى أرشــيفها الفني عمــاًل جديًدا يحمل توقيع 
الثالثــي المخــرج منير الزعبــي والكاتب الدكتور حمد شــمالن 
الرومي وسعاد عبدالله، السيما عقب النجاح الكبير الذي أحرزه 

هذا الثالثي العام الماضي في مسلسل “عبرة شارع”.
قالت فاطمة عن مشــاركتها في مهرجان أجيال: “أنا بنت المســرح، 

والمهرجانات عشقي األول واألخير.

كشــفت الفنانة صمود عن أحدث أعمالها الفنية لشهر رمضان 
المقبل، والمقّرر أن تتصدى أيًضا إلنتاجه في ثاني تجاربها.

وقالــت صمــود إنهــا بصــدد بدء تصويــر مسلســل “مني 
وفينــي”، تأليف الهنوف، ومعالجة دراميــة محمد الكندري، 
وإخراج عبدالرحمن الســلمان، ويشــارك في بطولة العمل 

نخبــة من نجــوم الدرامــا الخليجيــة، في مقدمتهــم الفنان 
القديــر محمــد العجيمي، والفنان حســين المنصــور، والنجوم 

الشباب محمود وعبدالله بوشهري ومشاري البالم، إلى جانب سعود بوشهري.

مني وفينيبنت المسرحكرنفال مزولة

يجــب أن يكون لها مقاييــس خاصة حتى ترضــي أذواقهن

هدية عيد األم حسب البرج

شراء هدية في عيد االم من اصعب المهام نظرا لحساسيته عند بعض االمهات واألوالد ايضا، فالحيرة تلف األفكار دائما في كل عام.. ويجب تجنب شراء الهدايا 
الرخيصة المنتشــرة بالمحالت مثل أطقم األكواب الزجاجية والعطور الرخيصة، وإطارات الصور “براويز”، ألن هذه الهدايا توحي بقلة االهتمام.. فالحل ربما هو 

تقديم الهدية حسب برج والدتك:

 الحوت

من ضمن الهدايا التي 
البخور  الحوت  يحبها 

ــح الــعــطــريــة،  ــ ــروائـ ــ والـ
ــبــخــور  فــيــمــكــنــك شـــــراء ال

أمك،  تحبها  التي  المميزة  الرائحة  ذو 
وإشعاله لها ستسعد كثيرا بهذه الرائحة 
اختيار  يمكنك  كما  الــروح،  تجدد  ألنها 
ــمــعــروف أن  ــن ال الــعــطــر الــمــنــاســب. ومـ
للهدوء، فيمكنك الحجز  الحوت عاشق 

في إحدى المطاعم الهادئة ايضا.

 الحمل

اطــبــاعــهــم الــغــريــبــة 
ــراء  ــى شــ ــ تــــــؤدي الـ

فلعل  غريبة!  هــدايــا 
تــغــيــيــر ألــــــوان حــوائــط 

المنزل أو شراء هدية غرفة النوم، فإن 
بالسعادة، فمواليد  األمر يشعرهم  هذا 

ها البرج يعشقون الحرية.

 الثور

 الهدايا البسيطة هي 
الحل وليست باهظة 
الـــثـــور  الن  الـــســـعـــر 

مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 
فننصح  ومستقلة  تميزها  صفات  لها 
قيمة  البرج هدايا  امهات هذا  باعطاء 

لها معاني مثل الذهب.

 الجوزاء

تـــــــحـــــــب الــــــــــجــــــــــوزاء 
االكــــســــســــوارت، حــيــث 

يــمــكــنــك شــــراء خــاتــم أو 
او مالبس  أو حلق ذهب،  جــمــيــلــة سلسلة 

وكلها  ســاحــرة  الـــجـــوزاء  انــثــى  أن  بسبب 
يكون  لن  طاقة وحيوية، واختيار هديتها 

سهال.

 السرطان

 باقة من الزهور تليق 
بها تماما في عيد األم 

غامض  بــرج  انــه  بسبب 
ورومانسي جدا.

 األسد

الـــبـــخـــور  او  ــر  ــطـ ــعـ الـ  
ــراقـــي افــضــل هــديــة  الـ

تحب  انــهــا  بسبب  لــهــن، 
تــهــتــم  وال  ــدوء  ــ ــهـ ــ والـ للهدايا الــــراحــــة 

الثمينة وستسعد بهذه الهدية كثيرا.

 العذراء

ــا  ــ ــداي ــ ــه ــ تـــفـــضـــل ال
المصنوعة  القيمة 

والفضة  الذهب  من 
ــلـــة  ــلـــسـ وتــــفــــضــــل الـــسـ

القصيرة بالذات.

 الميزان

 امــــــرأة مــتــمــيــزة جــدا 
فــيــجــب شــــــراء هــديــة 

بطريقة  تناسبها  متميزة 
مع  ــشــراء  ال قسائم  او  الــمــال  مثل  ذكــيــة 

الورود.

 العقرب

 امرأة تحب المكياج 
كــثــيــرا النــهــا قــويــة، 
ــع  ــ ــرائ ــ فـــالـــمـــكـــيـــاج ال

لها  جــدا  مناسبة  هدية 
والشعر  بالبشرة  العناية  منتجات  مع 
ألنها تحب االهتمام بنفسها حتى وإن 

كبرت في العمر.

 القوس

ــة يــمــكــن  ــ ــديـ ــ ــل هـ ــ ــضـ ــ أفـ
إلى  الذهاب  لها  تقديمها 

العمرة واالماكن الدينية المهمة، النها تحب 
السفر.

 الجدي

تـــحـــب امــــــــرأة الـــجـــدي 
ةهنا  الــغــريــبــة!  ــهــدايــا  ال

ــة فــي  ــوبـ ــعـ ــصـ ــي الـ ــنـ ــأتـ تـ
ــة ثــمــيــنــة  ــديـ ــهـ االخــــتــــيــــار، فـ

المعروف  من  الن  كثيرا،  تسعدها  وغريبة 
ال  العمر  فــي  كبرت  مهما  الــجــدي  أنثى  أن 

تحب العزلة والتميز جدا.

 الدلو

الدلو  بــرج  امــرأة  تعشق 
التجميل  مستحضرات 

ــور  ــطــ ــعــ ــ الـــــرائـــــجـــــة، وال
أو وشاح  والمميزة،  الفخمة 

كذلك  وتــحــب  هندسية،  بــرســوم  مطبوع 
الهدايا المصنوعة يدويا كاألشياء التراثية 

النادرة.

محرر مسافات



مسرح البحرين الثقافي يستعد لـ “كلما كنا بقربك”

حرصت النجمة العالمية إيميلي مورتيمير على مواكبة العرض األول  «
لفيلمها الجديد “Head Full of Honey” في برلين، وسط حضور كبير 
من صناع العمل ووسائل اإلعالم، وكان لوجود ابنتها الكبرى ماي روز 
األثر األكبر في مطاردة عدسات المصورين لهما، خصوصا مع الشبه 

الكبير الذي جمع بينهما.

تحــت  الثقافــي  البحريــن  مســرح  يســتعد 
رعاية هيئة البحرين للثقافة واالثار القامة 
حفل لالحتفاء بمســيرة الفنان القدير خالد 
الشيخ تحت عنوان “كلما كنا بقربك” وذلك 
عبر تدريباته للحفل الذي يحتفي بالمسيرة 
االبداعيــة بعــدد مــن االغانــي التــي شــكلت 
جــزًءا مــن تجربتــه الموســيقية والغنائيــة 
البحريــن  هيئــة  رئيســة  بحضــور  وذلــك 
للثقافــة واالثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد 
آل خليفــة، علــى ان يقام الحفل في 28 من 
مــارس الجاري الموافــق ليوم الخميس في 

8 مساء في مسرح البحرين الوطني.
عــام  مديــر  حضــور  التدريبــات  وشــهدت 
الثقافــة والفنــون بهيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثار الشــيخة هال بنت محمد آل خليفة، 
علــى  تحــرص  الهيئــة  بــأن  أكــدت  التــي 
الغنــاء،  االحتفــاء بالمبــدع البحرينــي فــي 
تنضــوي  التــي  المجــاالت  وكافــة  واألدب، 
تحــت مظلــة الثقافة، مؤكــدًة بأن مثل هذه 

االحتفاءات تتصدر أولويات الهيئة.
وأعربت الشيخة هال عن سعادتها وفخرها 

ضمــن  الشــيخ  خالــد  بالفنــان  يحتفــي  أن 
مهرجــان ربيــع الثقافــة، نظــرًا لمــا يمتــاز به 

هــذا الفنــان مــن مســيرة فنيــة مهمــة مليئة 
الذاكــرة  تشــكيل  فــي  أســهمت  بالعطــاء، 

المحلية والعربية، وبصوٍت غنى للكثير من 
الشعراء العرب الكبار.

األربعاء
20 مارس 2019 
13 رجب 1440

27

tariq_albahhar

علي حسين



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:24

 11:43 

03:12 

05:48

07:18 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

اإلمارات.. تطوير أول قمر صناعي عربي مشترك
وّجــه نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بتطويــر قمــر صناعــي متقــدم ألغراض 
11 دولــة  البيئيــة والمناخيــة بمشــاركة  مراقبــة األرض والتغيــرات 

عربية.
 جــاء ذلــك، خــال فعاليــات النســخة الثانيــة مــن “مؤتمــر الفضــاء 
العالمــي” فــي أبوظبــي، الذي يعد أكبــر تجمع لقادة القطــاع الفضائي 
تســتضيفه منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، وتنظمــه وكالة 

اإلمارات للفضاء.
 وحضــر الشــيخ محمد بن راشــد توقيــع ميثاق تأســيس “المجموعة 
العربيــة للتعــاون الفضائــي” التي تضم 11 دولة عربية، التي ســتعمل 
علــى تطويــر القمــر الصناعي ليكــون بمثابة هدية مــن دولة اإلمارات 

إلى الدول العربية.
 وســيعمل على تصميم وتصنيع القمر الصناعي عدد من المهندســين 
تدشــين  ميثــاق  علــى  وّقعــت  التــي  الــدول  مــن  العــرب  والشــباب 
المجموعــة األولــى من نوعها في العالم العربي، وفق ما ذكرت وكالة 

األنباء اإلماراتية.
وســيجري تطوير المشــروع ضمن المرافق المتقدمــة التي تتمتع بها 
دولــة اإلمــارات لتصنيع األقمار الصناعية، وباالســتفادة من الخبرات 
اإلماراتيــة التــي جمعتهــا خال مهامها الســابقة في مشــاريع تصنيع 

األقمار من مختلف األنواع واألحجام واألغراض.
وقال الشــيخ محمد بن راشــد: “أســمينا القمر الصناعي الذي سيعمل 

عليــه العلمــاء العــرب 813، وهــو تاريــخ بدايــة ازدهــار بيــت الحكمة 
فــي بغــداد في عهــد المأمون”، وهو البيت الذي جمــع العلماء وترجم 

المعارف وأطلق الطاقات العلمية ألبناء المنطقة.
وأضــاف أن “أمتنــا العربيــة لديهــا مــن العلمــاء والخبــرات العلميــة 
والطاقات االســتثنائية مما يؤهلها لخوض ســباق التطوير واالبتكار 

في قطاع الفضاء وتحقيق التفوق والريادة”.

وتابع: “أطلقنا قبل أشهر أول قمر صناعي بأيد إماراتية..  «
ونعمل على بناء أول مسبار عربي وإسالمي إلى المريخ.. 

وطموحنا أن نسجل نجاحات عربية في أبعد نقطة في 
الكون”. وختم الشيخ محمد بن راشد بالقول إن “القمر 

الصناعي رسالة توجهها دولة اإلمارات إلى الشعوب 
العربية بأننا من خالل العمل المشترك نستطيع أن 

نبني مستقباًل زاهًرا للجميع”.

مــن  كاف  قســط  علــى  الحصــول  أن  تبّيــن 
النوم، يتراوح من 7 إلى 8 ساعات في الليلة 
الواحــدة، يمكــن أن يكون أفضل من الذهاب 
إلــى صــاالت الرياضــة خاصــة عندمــا يتعلــق 

األمر بفقدان الوزن.
قــال  أونايــن”،  “ميــرور  مــع  حديثــه  وفــي 
المشــارك  المؤســس  ميــدوز،  غــاي  الدكتــور 
لكليــة “النــوم”: “في الوقت الــذي نعيش فيه 
جميًعا حياة مزدحمة، يعد التمرين الرياضي 
ا للحفاظ على اللياقة البدنية، ولكن  ا حقًّ مهمًّ

دون أن يتداخل مع النوم مطلًقا. 

ويقول العلماء إنه بعد ليلة نوم  «
فقيرة، يمكن أن تزداد شهيتنا 

للطعام بنسبة تصل إلى 45 %، 
وهو ما يفسر تناول الناس لـ 300 
سعرة حرارية في المتوسط باليوم 

الواحد، ما يتناسب مع األبحاث 
األخرى التي وجدت أن األفراد الذين 

ينامون أقل من 8 ساعات في 
المتوسط، لديهم نسبة عالية من 

الدهون في الجسم.

النوم أفضل من 
الرياضة لفقدان 

الوزن
توّصــل باحثون بريطانيــون إلى نتائج تظهر 
النــاس  بعــض  ســلوك  فــي  التحــول  ســبب 
ليصبح شبيها إلى حد كبير بسلوك الوالدين.

رأي  اســتطاعات  بإجــراء  الباحثــون  وقــام 
شــملت أكثــر مــن 2000 شــخص مــن الرجال 
كانــوا  إذا  فيمــا  خالهــا  ســألوهم  والنســاء، 
يعتقــدون أن تصرفاتهــم تحولــت مــع الزمــن 
لتصبح شــبيهة بتصرفــات والديهم، وفي أي 

عمر بدأوا ياحظون تلك التغيرات.
واســتنتج الباحثون أن النســاء في بريطانيا 

طبيعتهــن  فــي  التغيــرات  تلــك  ياحظــن 
النفســية فــي عمــر 33 غالًبــا، كونهــن ينجبــن 

أول طفل في عمر الـ 30 تقريًبا.
وبعــد 3 ســنوات، ياحظــن أنهــن بــدأن فــي 
التغيــر وحب نفس البرامج التلفزيونية التي 
اســتخدام  وحتــى  أمهاتهــن،  تتابعهــا  كانــت 
نفــس العبارات اللفظية، فيما ياحظ الرجال 
فــي بريطانيــا هــذا األمــر فــي عمــر متأخــر، 
كونهــم يتزوجون ويرزقون بمولودهم األول 

في عمر أكبر.

حكــم علــى طبيب خصوبة ســابق مــن والية 
إنديانــا األميركيــة بالســجن لعــام واحــد مــع 
وقــف التنفيذ، بعدما تبيــن أنه والد 48 طفا 

من مريضاته السابقات.
وذكــرت صحيفــة “The Atlantic”، أن طبيب 
ســائله  اســتخدم  كايــن،  دونالــد  الخصوبــة 
أوائــل  منــذ  مريضاتــه  لتخصيــب  المنــوي 

سبعينات القرن الماضي. 
 2014 العــام  الخصوبــة  طبيــب  أبنــاء  وبــدأ 
بالعثور على “إخوة” لهم في مواقع التواصل 

االجتماعــي. وأصبحــت األميركيــة، يعقوبــة 
بــاالرد، أول من اكتشــف ما فعلــه الطبيب، إذ 
عثــرت علــى أخت بيولوجية لها تشــبهها إلى 
حــد كبيــر. وأجــرت المرأتان فحصــا للحمض 
النــووي فتأكدتــا مــن أنهمــا أختــان مــن أب 
واحــد.  وقام أبناء الطبيب “المحتال” بتبليغ 
الشــرطة، وحكــم علــى كايــن بالســجن لمدة 
عــام واحــد مــع وقــف التنفيــذ؛ ألن قوانيــن 
بــأن  الحــق  األطبــاء  تمنــح  إنديانــا  واليــة 

يصبحوا متبرعين لمرضاهم.

“طب الجرة على فمها تطلع البنت ألمها”

طبيب يخصب 48 امرأة ويفلت من العقاب

راقصات من قيرغيزستان يؤّدين عرًضا في مهرجان 
الملك عبدالعزيز السنوي لإلبل في صحراء رماح، 

شمال شرق العاصمة السعودية الرياض )أ ف ب(

شــهد مطعــم فــي العاصمة البريطانية، لنــدن، عراًكا عنيًفا بالســكاكين، كاد يخلف 
قتلى، وفق ما أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقال المصدر إن الشــجار المرعب وقع في مطعم “داوات”، الذي يقع في منطقة 
“بــرودواي”، غــرب العاصمــة، مضيًفــا “حدث في حدود الســاعة 11 صباًحا وخّلف 

إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.
ويظهــر الفيديــو عــراك عدد مــن الرجال فيما بينهم، حيث كانوا يرمون الكراســي 

على بعضهم ثم تحول األمر إلى شجار باأليدي والسكاكين.
وذكــرت الســيدة، التــي صــورت الفيديــو بواســطة هاتفهــا النقــال، أنهــا اضطــرت 
وعدد من الزبائن إلى االختباء في المراحيض خوًفا على سامتهم، مضيفة “بدأ 

الشجار بشكل بسيط ثم بدأوا يتعاركون مثل الحيوانات”. 
وتابعت “شعرنا برعب شديد.. كان األمر بمثابة كابوس شاهدناه مباشرة بأعيننا”.

ولم يعرف بعد السبب، الذي أندى إلى اندالع الشجار.

عراك وحشي بالسكاكين داخل مطعم في لندن

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عين العقل

الســعودي  الشــاعر  مقولــة  حــازت 
الراحــل غــازي القصيبــي “ال تبادل 
أحــد،  مــع  بالكراهيــة  الكراهيــة 
بيــن  فيصبــح  بالطيــب  أحرجــه 
أو  شــره  يكفيــك  أن  إمــا  أمريــن 
يخجل ويتحول إلى صديق”، التي 
نشــرت علــى إنســتغرام الصحيفــة 
#حكم_البــاد،  وســم  تحــت 
أعلــى معــدل تفاعــل أمــس. وقــال 
“كام   @alqattaf83 المســتخدم 

عين العقل... وهذه الحقيقة”.

نجح العلماء في تخصيب 34 شــاة من 
حيوانــات منويــة ألكبــاش، مجمدة منذ 
أكثــر مــن 50 عامــا، بحســب مــا ذكــرت 

صحيفة “ذي صن” البريطانية.
فقــد عمــد علمــاء أســتراليون إلــى إزالة 
تجميــد عينــات حيوانــات منويــة من 4 
أكبــاش كان علمــاء مــن جامعة ســيدني 

قد جمعوها في العام 1968.
بإزالــة  قامــوا  بعدمــا  العلمــاء  وفوجــئ 
لألكبــاش  المنويــة  الحيوانــات  تجميــد 
األربعــة، التــي تعــد أقــدم منــى مجمــدة 

في العالم، واكتشفوا أنها سليمة.

وكانت المفاجأة أكبر عندما قاموا  «
بتخصيب 56 نعجة أو شاة من 

فصيلة ميرينو، إذ تمكنت 34 منها 
من الحمل، وهذا يعني أن نسبة 

النجاح في الحمل من المنى 
المجمدة وصلت إلى 61 %. وأكد 

العلماء عدم وجود أي اختالف بين 
طريقتي جمع وتجميد الحيوانات 

المنوية قبل 50 عاما واآلن.

قانوًنــا، يبــدأ ســن البلــوغ عندمــا يكمــل 
انتهــاء  ســن  وهــو  عامــا،   18 المــرء 
البعــض  يــرى  لكــن كثيــرا مــا  المراهقــة، 
أن ســلوكيات وتصرفــات كثيريــن تظــل 
هــذا  اجتيازهــم  بعــد  حتــى  “صبيانيــة” 
علــى  إن كثيريــن يواظبــون  بــل  العمــر، 
التصرفــات الصبيانيــة حتــى وهــم فــي 
أن  ويبــدو  أعمارهــم.  مــن  العشــرينات 
هذا األمر صار مبررا أكثر مع االكتشــاف 
المثيــر لعلماء الدمــاغ، الذي توصلوا إلى 
أن سن البلوغ 18 أصبح فكرة “سخيفة”. 
وقــال علماء الدمــاغ واألعصاب إن عقل 
اإلنســان يمر بتغيرات جوهرية في ســن 
18، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة “ميــل 

أوناين” البريطانية.

وأوضحوا أن اإلنسان في العشرينات  «
من العمر يتعرض الضطرابات 

عقلية كبيرة، كما يكون في حالة 
شك دائمة، وأن هذه المرحلة تنتهي 
تقريبا مع دخول سن الثاثين عاما.

تخصيب 34 نعجة 
بمني “مجمد” منذ 

نصف قرن

العلماء يحددون 
سنا غير متوقع 

للبلوغ “الحقيقي”  )TNG( تعتــزم وكالــة التوظيــف الســويدية
استخدام رأس روبوت ذي ذكاء اصطناعي 

إلجراء مقابات التوظيف بدالً من البشر.
)بزنــس  الشــهير  األعمــال  موقــع  وبحســب 
ريكــوردر(، سيباشــر الروبوت الــذي أطلقت 
 )Tengai  - )تينغــاي  اســم  الشــركة  عليــه 
العمل بدًءا من شــهر مايو المقبل من خال 
إجراء مقابات فعلية للوظائف. وقالت إن 
شركة )TNG( تأمل من خال هذا الروبوت 

التخلــص مــن التحّيــز العنصــري أو الدينــي 
الذي يمارسه بعض الموظفين البشر.

تــم  أنــه   وأضــاف موقــع بزنــس ريكــوردر 
تزويــد الروبوت بمهارات تحدث اجتماعية 
وقدرات طرح سلســلة من األســئلة بصوت 
الوجــه  تعابيــر  كبيــر  لحــد  يشــبه  ووجــه 

البشرية.
 وأوضــح الموقع أنــه باســتخدام الروبوت، 
يمكــن للشــركة جعــل عمليــة الفحــص أكثــر 
إنصاًفــا مــع االســتمرار فــي منحهــا لمســة 

بشرية.

“روبوت” ال يعرف العنصرية يجري مقابالت توظيف

نماذج من إبداعات المصمم الباكستاني سناء سافيناز في اليوم األول من 
أسبوع الموضة في كراتشي )أ ف ب(

رأس الروبوت تينغاي ذو الذكاء االصطناعي
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“خليفة سات” أول صاروخ بأيد إماراتية يطلق من اليابان

ترجمة فاضل المؤمن
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